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!nanç Özgürlü"ü Giri#imi- dü#ünce, din ve inanç özgürlü"ünü izleme ve raporlama projesi -Norveç Helsinki 

Komitesi’nin bir projesidir ve Norveç Dı#i#leri Bakanlı"ı tarafından desteklenmektedir. 

Norveç Helsinki Komitesi (NHC), merkezi Oslo’da bulunan ve insan haklarının pratikte korunmasını sa"lamak 

amacıyla 1977 yılından beri çalı#an bir sivil toplum kurulu#udur. Bu amaçla izleme ve raporlama yapar, e"itim 

düzenler ve demokratik yapıları destekler. NHC’nin çalı#maları Birle#mi# Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa 

Güvenlik ve !#birli"i Te#kilatı kapsamında kabul edilmi# insan hakları belgelerini temel alır. Orta Asya da dahil 

olmak üzere birçok ülkede projeler yürütmektedir.

!nanç Özgürlü"ü Giri#imi Eylül 2011’de Türkiye’de dü#ünce, din veya inanç özgürlü"üne dair konuları izleme 

ve bu konudaki hukuki standartları ve izleme raporlarını ilgili tüm payda#ların kullanımına sunma amacıyla 

çalı#malarına ba#lamı#tır. Bu süreçte Birle#mi# Milletler nezdinde Evrensel Periyodik Gözden Geçirme ve !nsan 

Hakları Komitesi mekanizmaları çerçevesinde Türkiye’de dü#ünce, din veya inanç özgürlü"ü korunmasına 

ili#kin raporlar sunmu#tur. Mart 2013 itibariyle Norveç Helsinki Komitesi’nin deste"iyle, izleme ve raporlama 

etkinliklerini içeren !nanç Özgürlü"ü Hakkını !zleme Projesi ile çalı#malarını sürdürmektedir.

Türkiye’de !nanç Özgürlü"ünü !zleme Projesinin ana etkinlikleri izleme, belgeleme, raporlama, çözüm 

önerilerinin geli#tirilmesinden olu#maktadır. Proje temel olarak Türkiye’de dü#ünce, din veya inanç 

özgürlü"ünü izlemek, ikincisi, payda#larla temas kurarak çözüm önerilerini payla#maktır. Ocak-Haziran 2013 

Türkiye’de !nanç Özgürlü"ü Hakkını !zleme Raporu Mine Yıldırım tarafından kaleme alınmı#tır. Mine Yıldırım 

Norveç Helsinki Komitesi: !nanç Özgürlü"ü Giri#imi proje yöneticisidir. !nanç özgürlü"ü alanında çe#itli 

çalı#maları ve uluslararası ve ulusal yazıları bulunan Yıldırım Finlandiya’da AAbo Akademi !nsan Hakları 

Enstitüsü’nde doktora adayıdır.”

Baskı: Anadolu Ofset – Tel: (0212) 567 89 92 - 93 Davutpa#a Cad. Eminta# Kazım Dinçol San. Sit. No: 81/87 Topkapı, 
!stanbul Eylül 2013"
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1. ÖNSÖZ 

D!lek Kurban1 

Türk'ye’de d'n ve 'nanç özgürlü#ü, a#ırlıklı olarak, devlet'n d'n'n toplumsal ya$amdak' 
görünürlü#ü üzer'nde ç'zd'#' sınırlar çerçeves'nde tartı$ılagelm'$t'r. Cumhur'yet'n 
kurulu$undan bu yana, k'm'n nerede hang' ko$ulda 'badet edece#'ne, hang' d'n'n ve 
mezheb'n yasal ve me$ru oldu#una, d'n adamlarının ve d'ndar b'reyler'n nerede ne 
g'yeb'lece#'ne, d'n' e#'t'm'n nerede k'm tarafından ve nasıl ver'lece#'ne devlet karar 
verm'$t'r, vermeye devam etmekted'r. D'n ve d'n' 'badet üzer'ndek' bu baskılar, d'n ve 
'nanç özgürlü#ü etrafındak' tartı$maların da y'ne devlet'n ç'zd'#' sınırlar 'çer's'nde cereyan 
etmes'ne neden olmu$tur. 

Oysa, d'n ve 'nanç özgürlü#ü, sadece d'ndar k'$'ler'n 'nanma, d'n' 'nançlarının gere#'nce 
'badet etme, g'y'nme, ve e#'t'm alma haklarını de#'l, aynı zamanda d'ndar olmayan k'$'ler'n 
de d'n hakkında görü$ler'n' açıklama ve 'nanmama özgürlü#ünü de 'çer'r. "$te bu nedenle, 
uluslararası 'nsan hakları belgeler'nde bu özgürlük “dü$ünce, v'cdan ve d'n özgürlü#ü” 
olarak tanımlanır. Bu özgürlük, sadece üç büyük k'tab' d'ne de#'l, bütün d'nlere, sadece 
ço#unlu#un ba#lı oldu#u ana akım mezheplere de#'l, her türlü mezhebe 'nanmayı 'çerd'#' 
g'b', d'ne ve Allah’a 'nanmamanın yanı sıra her türlü d'n', d'n' 'nancı ve Allah’ı sorgulama ve 
tartı$ma özgürlü#ünü de 'çer'r.

El'n'zdek' bu çalı$mayı de#erl' ve özgün kılan 'k' temel unsur bulunuyor. B'r'nc's', dü$ünce, 
v'cdan ve d'n özgürlü#ü, d'nler, mezhepler ve 'nananlar 'le 'nanmayanlar arasında b'r ayırım 
yapılmaksızın bütüncül b'r bakı$la ele alınıyor. Bu çerçevede, Protestanların k'l'se açma 
özgürlü#ü 'le v'cdan' retç'ler'n askerl'k yapmama hakkı, Sünn' Müslüman d'ndar kadınların 
ba$örtüsü takma hakları 'le Baha'ler'n d'n özgürlü#ü talepler', Alev'ler'n cemevler'ne yasal 
statü talep etme hakları 'le ate'st ve agnost'kler'n nüfus cüzdanlarında d'n hanes'n'n yer 
almaması talepler' aynı hukuk' ve kavramsal çerçeve 'çer's'nde de#erlend'r'l'yor. "k'nc's', 
temel hak ve özgürlükler'n b'rb'rler'ne ba#lılı#ından hareketle, dü$ünce, v'cdan ve d'n 
özgürlü#ü 'le 'nanç özgürlü#ü, mülk'yet hakkı, örgütlenme özgürlü#ü arasındak' 'l'$k'ye 
vurgu yapılıyor. Bu ba#lamda, örne#'n, d'ndarların d'n' 'nançlarını özgürce yer'ne get'rme 
talepler' 'le ate'stler'n 'nançsızlıklarını d'le get'rme ve d'n' kamusal alanda tartı$ma 
'stekler'n'n aynı çerçevede dü$ünülmes' gerekt'#'ne d'kkat çek'l'yor.

Raporda yer alan hak 'hlaller', Türk'ye’de devlet el'yle gerçekle$en ayrımcılı#ın d'ndarları, 
d'n' azınlıkları, ate'stler', agnost'kler' ve sekülerler' nasıl ku$attı#ını çarpıcı b'r b'ç'mde 

1 Lisans derecesini Bo#aziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası "li$kiler Bölümü’nden aldı. Columbia Üniversitesi 
Uluslararası ve Kamu "li$kileri Fakültesi’nden insan hakları alanında yüksek lisans derecesi aldı. Columbia Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden 2004 yılında hukuk doktoru derecesi ile mezun oldu. 2005’te program yöneticisi olarak TESEV 
Demokratikle$me Programı kadrosuna katıldı. Kurban’ın azınlık hakları, zorunlu göç ve Avrupa insan hakları hukuku 
alanlarında uluslararası ve ulusal yayınları bulunmaktadır.
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serg'l'yor. Rapor, anayasadan Enerj' P'yasaları Kanunu’na uzayan b'r anayasal ve yasal 
çerçevede hukukun, mezhepler', 'nançları ve 'nançsızlıkları üzer'nden b'reyler arasında 
kurdu#u h'yerar$'y' ortaya koyuyor. Yasa maddeler'ndek' hukuk' jargonun arkasında duran 
çıplak gerçek, Türk'ye devlet'n'n vatanda$ları arasında yaptı#ı keyf', gayrı hukuk' ve gayrı 
ahlak' ayrım ve b'reyler'n gündel'k ya$amın her alanında kar$ı kar$ıya kaldıkları ayrımcılık. 
Öte yandan, raporun atıfta bulundu#u mahkeme kararlarının ardında yatan b'r ba$ka 
gerçek daha bulunuyor. Türk'ye mahkemeler' verd'kler' kararlarla ço#u zaman ayrımcılı#a 
yasal me$ru'yet sa#lasalar da, bu, kararlara konu olan davaların açılmı$ oldu#u gerçe#'n' 
de#'$t'rm'yor. Bazı Ermen'ler'n, Protestanların, Alev'ler'n, Yehova %ah'tler'’n'n, ate'stler'n ve 
d'ndar Sünn' Müslümanların maruz kaldıkları ayrımcılık kar$ısında sess'z kalmayarak haklarını 
araması, Türk'ye’n'n 'ç'nden geçt'#' toplumsal dönü$ümün en çarpıcı örnekler'nden b'r's'. 

Öte yandan, açılan davaların sayısının, açılab'leceklere oranla çok az oldu#u ve 'nsan 
hakları konusundak' farkındalı#ın hala son derece dü$ük oldu#u da b'r gerçek. Gün be 
gün ayrımcılı#a maruz kalan b'rçok b'rey, hukukun sadece ayrımcılı#ın de#'l aynı zamanda 
ayrımcılıkla mücadelen'n de etk'l' b'r aracı oldu#u gerçe#'n' henüz b'lm'yor. B'lenler 
açısından 'se, devlete dava açmanın 'ma ett'#' toplumsal ve s'yas' bedel, olası kazanımlara 
oranla fazlasıyla yüksek olab'l'yor. Avrupa "nsan Hakları Mahkemes'’nde Türk'ye aleyh'nde 
dava açan Rum Ortodoks vakıflar hakkında üst düzey devlet görevl'ler'n'n yaptıkları 
açıklamalar ve ana akım gazeteler'n attıkları man$etler hatırlandı#ında bu çek'ngenl'#'n 
ve end'$en'n h'ç de yers'z olmadı#ını anlamak zor de#'l. Kaldı k', Türk'ye’n'n henüz hala 
ayrımcılıkla mücadeley' düzenleyen b'r yasası ve ba#ımsız ve özerk b'r e$'tl'k kurumu 
olmadı#ı göz önüne alındı#ında, gerekl' 'rade ve cesarete sah'p olmaları durumunda 
azınlıkların yaslanab'lecekler' yasal araç ve mekan'zmaların ne denl' sınırlı oldu#u da 
b'r gerçek. Hükümet'n 'nsan hakları örgütler'n'n g'r'$'mler' ve katkılarıyla Mart 2009’da 
hazırladı#ı Ayrımcılıkla Mücadele ve E$'tl'k Kanunu Tasarısı Tasla#ı, dört buçuk sened'r 
mecl's'n gündem'ne alınmayı bekl'yor.

D'#er bütün ülkelerde oldu#u g'b' Türk'ye’de ayrımcılıkla mücadelen'n, af'$e ed'lmey', 
dı$lanmayı ve baskıya u#ramayı göze almayı 'ma eden ve cesaret gerekt'ren b'r g'r'$'m 
oldu#u muhakkak. Öte yandan, r'skler' azaltmak ve kazanımları ço#altmak 'ç'n ba$vurulacak 
çe$'tl' takt'kler de mevcut. Bunların ba$ında, ayrımcılı#a u#rayan d'#er b'reyler ve gruplarla 
ortakla$arak toplumsal me$ru'yet zem'n'n' gen'$letmek, hak örgütler'nden hukuk' ve tekn'k 
destek alarak açılacak davalarda kolekt'f boyutu öne çıkarmak, sadece mahkemelerle sınırlı 
kalmayarak mevcut bütün ulusal ve uluslararası hak arama mekan'zmalarını harekete 
geç'rmek, kazanma $ansı yüksek stratej'k davalar açmak amacıyla ortak dü$ünmek ve ortak 
hareket etmek gel'yor.

Geçt'#'m'z b'rkaç sene 'çer's'nde, Türk'ye’de hak arama ve ayrımcılıkla mücadele açısından 
öneml' yen' hukuksal mekan'zmalar olu$turuldu. Artık herkes'n Avrupa "nsan Hakları 
Sözle$mes'’nden do#an haklarının 'hlal' durumunda Anayasa Mahkemes'’ne b'reysel 
ba$vuru yapma hakkı bulunuyor. Ayrıca, yen' mahkeme dı$ı hak arama mekan'zmaları 
kuruldu. Türk'ye "nsan Hakları Kurumu 'le Ombudsman Kurumu, bunların ba$ında gel'yor. 
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Ayrımcılıkla mücadele yetk'ler' arasında özel olarak bel'rt'lmem'$ olmakla b'rl'kte, her 'k' 
kurum da b'reyler'n haklarını devlete kar$ı korumakla yükümlü. Ku$kusuz, bu olu$umlardan 
kısa zamanda büyük kazanımlar elde etmey' beklemek gerçekç' olmayacaktır. Bu kurumların 
dü$ünce, v'cdan ve d'n özgürlü#ünü güvence altına alan 'çt'hatlar olu$turmalarını sa#lamak, 
bu raporda sözü ed'len hak 'hlaller'ne u#rayan bütün kes'mler'n ortak ve stratej'k hareket 
etmes' 'le mümkün olacaktır. Bugüne dek oldu#u g'b' bundan sonra da, hak örgütler'ne, 
ün'vers'telere, barolara ve s'v'l toplum kurulu$larına bu ortaklıkları mümkün kılacak 'lk 
adımlara ön ayak olmada öneml' b'r rol dü$üyor. 
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2. G!R!" / ÖZET DE#ERLEND!RME

Türk'ye’de herkes 'ç'n dü$ünce, d'n veya 'nanç özgürlü#ünün,2 bu konuda m'n'mum 
standartları bel'rleyen, uluslararası 'nsan hakları hukukuyla uyumlu b'r $ek'lde korunab'lmes' 
'ç'n cesur adımların atılması ve bunların kararlılıkla uygulanması gerekmekted'r. Aralıklı 
gerçekle$t'r'len reformlar bel'rl' ölçüde 'y'le$t'rme sa#lasa da, bütüncül b'r yakla$ımla ve 
devlet'n d'n alanındak' rolünün hak'm, kontrolcü ve düzenley'c' olmak yer'ne, özgürle$t'r'c', 
b'reyler'n ve grupların 'nanç özgürlükler'n' tam ve etk'n olarak ya$ayab'lmeler' 'ç'n engeller' 
ortadan kaldıran devlet rolüne do#ru evr'lmes' 'ç'n henüz atılması gereken pek çok adım 
vardır.

El'n'zdek' rapor Ocak-Haz'ran 2013 tar'hler' arasında Türk'ye’de 'nanç özgürlü#üne 'l'$k'n 
olarak ya$anan gel'$melere 'l'$k'n tesp't, de#erlend'rme ve tavs'yeler 'çermekted'r. 
De#erlend'rme Türk'ye’n'n de taraf oldu#u uluslararası 'nsan hakları sözle$meler'n' temel 
almaktadır. "lg'l' hükümler ba$ta dü$ünce, d'n veya 'nanç özgürlü#ünün b'le$enler' olmak 
üzere, örgütlenme hakkı, mülk'yet hakkı ve 'fade özgürlü#ü g'b' hükümlerden olu$maktadır. 

Raporun hazırlanması amacıyla 'zlenen dönemdek' yasal de#'$'kl'kler, mahkeme kararları 
ve uygulamalar göz önünde bulunduruldu#unda b'rb'r'yle yakından 'l'$k'l' be$ temel e#'l'm 
tesp't etmek mümkün gözükmekted'r. 

B'r'nc's', raporda da görülece#' g'b' dü$ünce, d'n veya 'nanç özgürlü#ü gerek yasal olarak 
gerekse uygulamada tüm b'le$enler'yle korunmamaktadır. Bu ba#lamda askerl'k h'zmet'ne 
v'cdan' ret, A"HM’de Türk'ye’n'n mahkum'yet'yle sonuçlanan çok sayıda karar olmasına 
kar$ın, kategor'k olarak 'nanç özgürlü#ü kapsamında görülmemekted'r. Aynı $ek'lde, 'nancını 
ö#ret'm yoluyla açıklama hakkının en açık b'ç'm' olan d'n' e#'t'm kurumlarını kurma hakkı, 
devlet'n d'n ö#ret'm' konusundak' tekel konumunu sürdürmes'yle, tüm 'nanç grupları 'ç'n 
engellenen b'r hak olmaya devam etmekted'r. "nanç özgürlü#ünün b'rçok b'le$en' 'ç'n 'se, 
yasal koruma mevcut oldu#u halde, bunun etk'n oldu#unu söylemek pek mümkün de#'ld'r. 
Bu ba#lamda, 'nanmama, 'nancını de#'$t'rme, 'badet yer' kurma, kend' 'nanç önderler'n' 
atama g'b' b'rçok hak etk'l' güvencelerden yoksundur. B'rçok 'nanç grubuna mensup ve 
'nanmayan b'rey'n 'nançlarını saklamak zorunda h'ssetmes', aks' takd'rde hedef olaca#ı 
veya ayrımcılı#a u#rayaca#ı 'nancını ta$ıması kaygı ver'c' b'r '$arett'r. Hatırlanaca#ı g'b', 'nanç 
özgürlü#ü, d'n veya 'nancı 'badet, ö#ret'm, uygulama ve törenler yapmak suret'yle b'reysel 
veya topluca 'fade etme hakkını 'çer'r. Bu eylemler, 'nançların doktr'nler'ne ba#lı olarak, 
b'rçok farklı eylem' 'çereb'l'r. Türk'ye’n'n, uluslararası hukuktan do#an yükümlülükler'yle 
uyumlu olarak 'nanç özgürlü#ünün tüm b'le$enler'n' güvence altına alması gerekmekted'r. 

2 “Dü$ünce, din veya inanç özgürlü#ü hakkı” do#ru terminoloji olsa da, raporda okunabilirli#i kolayla$tırmak amacıyla 
genel olarak “inanç özgürlü#ü” terimi kullanılacaktır. Ku$kusuz bu terim, inançsızlık da dahil olmak üzere geleneksel dinler 
ve daha yeni inançlar ve felse& dünyagörü$lerini de içine almaktadır.
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"k'nc' öneml' e#'l'm, 'nanç özgürlü#ü hakkının kend's'nden türem'$ olan tarafsızlık 
'lkes'n'n tam anlamıyla gözet'lmes'nde öneml' aksaklıklar ya$anmasıdır. Devletler d'n veya 
'nançla 'lg'l' tüm '$lem ve eylemler'nde tarafsızlık 'lkes'n' gözetmek zorundadır. Herhang' 
b'r 'nanç veya 'badet b'ç'm'n'n me$ru'yet'n'n devlet tarafından bel'rlenmes' tarafsızlık 
'lkes'yle ba#da$amaz. Hang' eylem'n 'nancın 'badet veya uygulama yoluyla açıklaması 
sayılaca#ı veya sayılmayaca#ı, hang' 'nancın 'nanç veya d'n sayılıp sayılamayaca#ı g'b' 
konular devlet'n bel'rleme hakkına sah'p oldu#u konular de#'ld'r. Bu konularda çıkı$ 
noktası 'nananların doktr'nler' ve yorumları olmalıdır. Devlet tarafından me$ru sayılacak 
'nanç veya 'fade b'ç'm'ne bel'rl' b'r d'n' otor'ten'n görü$ü do#rultusunda karar ver'lmes' 
de do#al olarak tarafsızlık yükümlülü#üyle ba#da$maz. Bu çerçevede, cem evler'ne 'badet 
yer' statüsü ver'lmemes', Baha'l'k veya Yehova’nın %ah'tl'#'’n'n d'n olarak sayılmaması, 
veya v'cdan' redd'n de'st veya felsef' b'r 'nancın dı$a vurumu olarak kabul ed'lmemes' 
ve tüm bu kararlarda D'yanet "$ler' Ba$kanlı#ı’nın görü$ünün bel'rley'c' olması tarafsızlık 
yükümlülü#üne c'dd' b'r gölge dü$ürmekted'r. 

Üçüncüsü ço#ulculu#un güvence altına alınması yükümlülü#üne 'l'$k'n olarak, 'zlenen 
dönemdek' gel'$meler göz önünde bulunduruldu#unda, kapsayıcı b'r ço#ulculuktan çok, 
sınırlı ve seçmec' b'r ço#ulculuk anlayı$ının hak'm oldu#u görülmekted'r. Dü$ünce, d'n veya 
'nanç özgürlü#ü de'st, de'st olmayan ve ate'st 'nançları ve h'çb'r d'n veya 'nanca 'nanmama 
hakkını korur. Buna ek olarak, “'nanç” ve “d'n” ter'mler'n'n gen'$ b'r $ek'lde yorumlanması 
gerekmekted'r.3 Buna göre 'nanç özgürlü#ü sadece “üç semav' d'n” olarak tanımlanan 
geleneksel d'nlerle veya kurumsal yapıları 't'bar'yle bunlara benzer olan d'nlerle sınırlı 
de#'ld'r.4 Türk'ye’n'n ço#ul 'nanç yapısının gerek yasalarda gerekse kamu görevl'ler'n'n 
'$lem ve eylemler'nde kar$ılı#ını buldu#unu söylemek güçtür. Devlet'n ço#ullu#u bel'rl' b'r 
h'yera$'yle düzenlemes' yer'ne, mevcut ço#ullu#un yapısından yola çıkarak ve bunu temel 
alarak pol't'kalarını gel'$t'rmes' gerekmekted'r. Bunun 'ç'n öneml' b'r z'hn'yet de#'$'m'ne 
'ht'yaç duyuldu#u görülmekted'r. 

Yukarıda sıralanan sorunların do#al b'r sonucu olarak uluslararası 'nsan hakları denet'm 
mekan'zmalarının Türk'ye’yle 'lg'l' olarak 'nanç özgürlü#üne 'l'$k'n kararlarının öneml' 
ölçüde uygulanmadı#ı da görülmekted'r. Raporumuzun ek'nde ayrıntılı b'r $ek'lde yer 
verd'#'m'z kararlar ve uygulamaları tablosunda görülece#' g'b', b'r yandan nüfus cüzdanında 
d'n hanes'n'n kaldırılması, v'cdan' ret hakkının tanınması, zorunlu D'n Kültürü Ahlak B'lg's' 
ders'n'n objekt'f ve ço#ulculu#u gözeten b'r $ek'lde yen'den $ek'llenmes' veya zorunlu 
olmaktan çıkarılması g'b' b'rçok tedb'r'n alınması zorunlu 'ken, Türk'ye gerekl' adımları 
atmamaktadır. 

Be$'nc' e#'l'm devlet'n d'n konusunda kolayla$tırıcılık rolüyle 'lg'l'd'r. "zlenen dönemde 
yapılan bazı yasal düzenlemelerle devlet d'n h'zmet'n'n çe$'tl' b'ç'mler'n' sunmu$ ve/
veya bazı kolayla$tırmalar sa#lamı$tır. Bunlar arasında, Enerj' P'yasaları Kanunu’nun bel'rl' 

3 BM "nsan Hakları Komitesi, 22 Sayılı Genel Yorum, para. 2. 
4 "bid.
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'badet yerler'n'n elektr'k faturalarının D'yanet "$ler' Ba$kanlı#ı bütçes'nden kar$ılanması, 
cezaevler'nde d'n e#'t'm' ver'lmes' ve bunun mahpusun 'y' hal'yle 'lg'l' de#erlend'rmede 
d'kkate alınması, seçmel' d'n dersler'n'n sunulması sayılab'l'r. Yen' anayasa çalı$malarındak' 
gel'$meler de D'yanet "$ler' Ba$kanlı#ı’nın özel anayasal konumunun ve zorunlu d'n 
dersler'n'n devam edece#'ne '$aret etmekted'r. Ancak, tarafsızlık ve ço#ulculuk 'lkeler'n'n 
gözet'lmes'nde ya$anan sorunlar neden'yle devlet d'n' h'zmetler alanında h'zmet sa#layıcı 
ve kolayla$tırıcı rolünü üstlenmeye devam ett'kçe ayrımcılık g'derek daha da der'nle$ecekt'r. 

Sonuç olarak, Türk'ye’n'n tarafsızlık ve ço#ulculu#u gözeterek uluslararası 'nsan hakları 
belgeler'nde güvence altına alınan 'nanç özgürlü#ünü tüm b'le$enler'yle etk'n b'r $ek'lde 
koruyacak b'r 'nanç özgürlü#ü pol't'kası olu$turması büyük önem ta$ımaktadır. Bu 
yakla$ımla ve tüm payda$ların katılımıyla hazırlanacak b'r 'nanç özgürlü#ü yasası Türk'ye’de 
tüm 'nançlardan b'reyler'n ve grupların haklarının korunmasının 'y'le$t'r'lmes' 'ç'n öneml' 
b'r ba$langıç olacaktır. 
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3. YÖNTEM 

"nsan hakları 'zleme ve raporlamasının temel amacı, ba$ta hükümetler'n uygulamaları 
olmak üzere, 'nsan hakları uygulamaları 'le 'lg'l' objekt'f ve ver'lere dayalı b'lg' sa#lamak, 
yasa ve uygulamalarda uluslararası hukuk standartlarıyla 'lg'l' uyumsuzlukları tesp't etmek, 
tekrarlanan kalıpları ortaya çıkarmak ve uygulamaların uluslararası 'nsan hakları hukuku 'le 
uyumlu hale gelmes' 'ç'n atılması gereken adımları bel'rlemekt'r.

"nanç Özgürlü#ü "zleme Raporu, “Norveç Hels'nk' Kom'tes': "nanç Özgürlü#ü G'r'$'m'” projes' 
çerçeves'nde, Türk'ye’de Ocak-Haz'ran 2013 tar'hler' arasında 'nanç özgürlü#üne 'l'$k'n 
olarak ya$anan gel'$meler' kaydetmek ve de#erlend'rmek amacıyla hazırlanmı$tır. Bunu 
yaparken, genel kavramsal çerçeve olarak uluslararası hukuk kökenl' 'nanç özgürlü#ü 
hakkının b'le$enler' temel alınmı$tır. Çocuklar ve özgürlü#ü kısıtlanmı$ b'reyler g'b' 
savunmasız durumdak' b'reyler'n durumu ayrıca de#erlend'r'lm'$t'r. Buna ek olarak, d'n veya 
'nanç özgürlü#üyle kes'$en 'fade özgürlü#ü ve mülk'yet özgürlü#ü haklarına 'l'$k'n olarak da 
de#erlend'rmelere yer ver'lm'$t'r. 

"zleme faal'yet' sadece uluslararası hukuktan do#an yükümlülüklere 'l'$k'n yasal normlar ve 
kurallarla sınırlı de#'ld'r, uygulama ve mahkeme kararlarını da kapsamaktadır. Bunlara ek 
olarak, yükümlülükler'n hayata geç'r'lmes' ve hakların kullanımına '$aret edeb'lecek ba$ka 
'lg'l' olgular, sa#lanan gel'$meler ve mevcut zorluklar da sunulmaktadır. 

"nsan hakları 'hlaller'n'n ortaya çıkarılması amacıyla gözlem ve 'zleme, akt'f olarak 
ver' toplamayı, ver'ler'n do#rulanmasını ve kayded'lmes'n' 'çer'r.5 Bu amaçla yapılan 
'zleme faal'yet' çe$'tl' b'lg' toplama ve payla$ım süreçler'nden olu$ur. El'n'zdek' raporun 
hazırlanması sırasında ulusal yasa yapım süreçler' ve 'lg'l' mahkeme süreçler'n'n yanı sıra, 
'nanç grupları tems'lc'ler', 'lg'l' s'v'l toplum kurulu$ları (STK) ve 'nsan hakları savunucularıyla 
b'reb'r görü$meler yapılmı$ ve odak grup toplantıları gerçekle$t'r'lm'$t'r. Bunlara ek 
olarak raporda ele alınan konulara odaklanan medya taraması çalı$ması da öneml' ver'ler 
sa#lamı$tır. 

Raporda yer alan ver'ler'n do#rulanması amacıyla kamu görevl'ler'yle çe$'tl' görü$meler'n 
yanı sıra, bunun mümkün olmadı#ı durumlarda, b'lg' ed'nme ba$vuruları yapılmı$tır. 
Uluslararası 'nsan hakları koruma mekan'zmaları ba#lamında Türk'ye’n'n 'nanç özgürlü#ü 
hakkıyla 'lg'l' gel'$meler de de#erlend'r'lm'$t'r. Amaç, yasalarda ve uygulamalarda f''len 
gerçekle$en olgularla 'lg'l' gerçek durumu yansıtmaktır. 

Çalı$ma sırasında, özell'kle azınlık 'nançlarına mensup b'reyler'n ve h'çb'r 'nanca mensup 
olmayan b'rçok b'rey'n ya$adıkları 'nsan hakları müdahaleler'yle 'lg'l' olarak b'lg' vermek 

5 Birle$mi$ Milletler "nsan Hakları Komisyonu, "nsan Hakları "zleme E#itim Kılavuzu, (Cenevre 2001), s. 9.
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'stemekten kaçındıkları gözlenm'$t'r. Bunun neden'n'n, verd'kler' b'lg'n'n raporlanmasının 
kend'ler'ne d'kkat çek'p durumlarını daha da zorla$tırma r'sk'n'n artaca#ı algısı oldu#u 
anla$ılmaktadır. Sadece bu durum b'le, Türk'ye’de 'nsan haklarının korunması yolunda 
atılması gereken b'rçok adım oldu#unu göstermekted'r.
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4. HUKUK! ÇERÇEVE

4.1 ULUSLARARASI HUKUK
Dü$ünce, d'n veya 'nanç özgürlü#ü uluslararası 'nsan hakları hukukunun korudu#u temel 
özgürlüklerden b'r'd'r. B'rçok uluslararası ve bölgesel ba#layıcı sözle$me ve ba#layıcı 
olmayan s'yasal belge bu hakkı garant' altına almaktadır. Bu rapor dü$ünce, d'n veya 'nanç 
özgürlü#ü hakkına 'l'$k'n uluslararası 'nsan hakları normlarını temel almaktadır. 

"nsan Hakları Evrensel B'ld'rges'’n'n ("HEB) 18. Maddes',6 B'rle$m'$ M'lletler Meden' ve 
S'yasal Haklar Uluslararası Sözle$mes'n'n (MSHUS) 18. Maddes',7 ve Avrupa "nsan Hakları 
Sözle$mes'’n'n (A"HS) 9. Maddes',8 herkes'n dü$ünce, d'n veya 'nanç özgürlü#ü hakkını 
güvence altına almaktadır. 

1.  Herkes dü$ünce, v!cdan ve d!n özgürlü#üne sah!pt!r. Bu hak, d!n veya !nanç de#!$t!rme 
özgürlü#ü !le tek ba$ına veya topluca, açıkça veya özel olarak !badet,ö#ret!m, uygulama ve 
ay!n yapmak suret!yle d!n!n! veya !nancını açıklama özgürlü#ünü%de !çer!r. 

% 
2.  D!n veya !nancını açıklama özgürlü#ü, ancak kamu güvenl!#!n!n, kamu düzen!n, genel 

sa#lı#ın veya ahlakın, ya da ba$kalarının hak ve özgürlükler!n!n korunması !ç!n demokrat!k b!r 
toplumda zorunlu tedb!rlerle ve yasayla sınırlanab!l!r.9

Ancak, d'n veya 'nanç özgürlü#ü 'le 'lg'l' konular tamamlayıcı ba$ka hükümlerle 'lg'l' olarak 
da ortaya çıkab'lmekted'r. "lerleyen sayfalarda da görülece#' g'b' A"HS’n'n 9. Maddes' 
hem met'n olarak ve hem de anlamını destekleyen de#erlere 'l'$k'n olarak A"HS’n'n 10. 
Maddes'ndek' 'fade özgürlü#ü güvences' ve 11. Maddes'ndek' örgütlenme hakkı 'le 
yakından 'l'$k'l'd'r. 10 

D'n ve 'nanç özgürlü#ü konusu, çocukların e#'t'm'n'n ebeveynler'n'n felsef' ve d'nî 
'nançlarının gözet'lerek düzenlenmes'n' öngören A"HS’n'n 1 No’lu Protokolü’nün 2. Maddes' 
g'b' ek hükümlerle de desteklenmekted'r.11

Yukarıdak' sözle$melere ek olarak, B'rle$m'$ M'lletler D'n veya "nanca Dayanan Her Türlü 
Ho$görüsüzlü#ün ve Ayrımcılı#ın Tasf'ye Ed'lmes'ne Da'r B'ld'r's', yasal açıdan ba#layıcı 

6 "nsan Hakları Evrensel Bildirgesi 10 Aralık 1948’de Birle$mi$ Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmi$tir.
7 Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözle$mesi Türkiye’de 23 Eylül 2003 tarihinde yürürlü#e girmi$tir. Türkiye azınlıklara 
mensup bireyleri koruyan 27. Madde’ye yorum beyanı eklemi$tir. Buna göre Türkiye 27. Madde’yi Lozan Antla$ması ı$ı#ında 
yorumlayacaktır. 
8 A"HS Türkiye’de 18.05.1954 tarihinde yürürlü#e girmi$tir. 1 No.’lu Protokol’ün 2. Maddesi’nin 450 Sayılı Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu’nu (3 Mart 1924) etkilemeyece#ine dair bir çekince konmu$tur. 
9 A"HS, Madde 9.
10 MSHS’nin bu hüküme kar$ılık gelen hükümler sırasıyla, 19. Madde ve 22. Madde’dir. 
11 MSHS’nin bu hüküme kar$ılık gelen hüküm 18. Madde’nin 4. Fıkrasıdır. 
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olmasa da, d'n veya 'nanç özgürlü#üne 'l'$k'n uluslararası normların özell'kle kollekt'f 
boyutunun ortaya konması açısından öneml' b'r m'henk ta$ıdır. 12 

Avrupa Güvenl'k ve "$b'rl'#' Te$k'latı’nın (AG"T) d'n veya 'nanç özgürlü#üne 'l'$k'n olarak 
beyan ett'#' yükümlülükler de s'yasal ba#layıcılı#a sah'pt'r.13

Ayrıca, Lozan Antla$ması, gayr'müsl'm azınlıkların korunmasına 'l'$k'n öneml' hükümler 
'çer'r.14 

4.2 ULUSAL HUKUK
D'n veya 'nanç özgürlü#ü hakkında ulusal düzeyde en temel yasal norm 'lg'l' anayasal 
hükümlerden olu$maktadır. Türk'ye Cumhur'yet' Anayasası’nın 24. Maddes' d'n ve v'cdan 
özgürlü#üne da'r $u 'fadelere yer ver'r:

Herkes, v!cdan, d!n! !nanç ve kanaat hürr!yet!ne sah!pt!r.
14 üncü madde hükümler!ne aykırı olmamak $artıyla !badet, d!n! ay!n ve törenler serbestt!r.
K!mse, !badete, d!n! ay!n ve törenlere katılmaya, d!n! !nanç ve kanaatler!n! açıklamaya 
zorlanamaz; d!n! !nanç ve kanaatler!nden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.
D!n ve ahlak e#!t!m ve ö#ret!m! Devlet!n gözet!m ve denet!m! altında yapılır. D!n kültürü ve 
ahlak ö#ret!m! !lk ve ortaö#ret!m kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. 
Bunun dı$ındak! d!n e#!t!m ve ö#ret!m! ancak, k!$!ler!n kend! !ste#!ne, küçükler!n de kanun! 
tems!lc!s!n!n taleb!ne ba#lıdır.

K!mse, Devlet!n sosyal, ekonom!k, s!yas! veya hukuk! temel düzen!n! kısmen de olsa, d!n 
kurallarına dayandırma veya s!yas! veya k!$!sel çıkar yahut nüfuz sa#lama amacıyla her 
ne suretle olursa olsun, d!n! veya d!n duygularını yahut d!nce kutsal sayılan $eyler! !st!smar 
edemez ve kötüye kullanamaz.

Anayasa’nın 10. Maddes', herkes'n, d'l, ırk, renk, c'ns'yet, s'yas' dü$ünce, felsef' 'nanç, d'n, 
mezhep ve benzer' sebeplerle kanun kar$ısında ayrım gözet'lmeks'z'n e$'t olmasını ve 
'dare makamları ve kamu h'zmetler'yle 'lg'l' her türlü '$lemde devlet organlarının bütün 
vatanda$lara kar$ı bu 'lkeler uyarınca e$'t muamele etmes'n' güvence altına alır. 

Uluslararası sözle$meler'n 'ç hukuktak' yer'n' bel'rleyen Anayasa’nın 90. Maddes' uyarınca 
Türk'ye’n'n taraf oldu#u uluslararası sözle$meler ulusal mevzuatın üstünde yer almaktadır; 
uluslararası antla$malar 'le ulusal mevzuat arasında çatı$ma oldu#u durumlarda, uluslararası 
antla$ma hükümler' geçerl' olur. 

12 Birle$mi$ Milletler Din veya "nanca Dayanan Her Türlü Ho$görüsüzlü#ün ve Ayrımcılı#ın Tas&ye Edilmesine Dair Bildiri, 
BM Genel Kurulunun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmi$tir. 
13 Ba$ka birçok belgede yer alan yükümlülüklerin yanı sıra 1989 Viyana Bildirisi’nin 16. Maddesi en ayrıntılı katalo#a yer 
vermektedir.
14 Lozan Barı$ Antla$ması, 24 Temmuz 1923, 37-45. Maddeleri. 
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Türk'ye’n'n, B'rle$m'$ M'lletler Meden' ve S'yasal Haklar Uluslararası Sözle$mes' (MSHUS) 
ve Avrupa "nsan Hakları Sözle$mes' (A"HS) g'b' dü$ünce, d'n veya 'nanç özgürlü#ünü 
güvence altına alan 'k' öneml' 'nsan hakları sözle$mes'n' kabul etm'$ olsa da, d'n veya 'nanç 
özgürlü#ünü etk'leyen bazı konularda çek'nceler koydu#unu veya yorum beyanları yaptı#ını 
bel'rtmek gerek'r. 15 

Türk'ye’de özel olarak b'r d'n veya 'nanç özgürlü#ü yasası bulunmamaktadır. Öte yandan, 
b'rçok farklı yasa ve yönetmel'k d'n veya 'nanç özgürlü#ünü etk'leyecek düzenmeler 
'çermekted'r. Bunlar temel olarak, Türk Meden' Kanunu,16 Dernekler Kanunu,17 Vakıflar 
Kanunu,18 Toplantı ve Göster' Yürüyü$ler' Kanunu,19 "mar Kanunu,20 Türk Ceza Kanunu 
(özell'kle 'fade özgürlü#üne 'l'$k'n hükümler),21 M'll' E#'t'm Temel Kanunu,22 Özel Ö#ret'm 
Kurumları Kanunu,23 Tekke ve Zav'yeler'n Kapatılmasına Da'r Kanun,24 Bazı K'sveler'n 
G'y'lemeyece#'ne Da'r Kanun,25 olarak sıralanab'l'r.26

15  Türkiye, örne#in, A"HS’nin 1 Sayılı Protokolü’nün e#itim hakkıyla ilgili 2. Maddesi’ne söz konusu hükmü Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu hükümlerinin geçerli olaca#ına dair ve BM MSHUS’nin azınlıklara mensup bireyleri koruyan 27. Maddesi’ne 
Lozan Antla$ması hükümlerinin geçerli olaca#ına dair çekince koymu$tur. Öte yandan, bu çekincelerin geçerlili#i tartı$ma 
konusudur çünkü Viyana Antla$malar Hukuku Sözle$mesi’nin 19. Maddesi’ne göre bir çekince, söz konusu antla$manın amaç 
ve konusu ile uyumlu olmak zorundadır.
16  4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 22 Kasım 2001.
17  5253 Sayılı Dernekler Kanunu, 4 Kasım 2004. 
18 5737 Sayılı Vakı(ar Kanunu, 20 %ubat 2008. 
19 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyü$leri Kanunu, 6 Ekim 1983. 
20 3194 Sayılı "mar Kanunu, 3 Mayıs 1985.
21 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 26 Eylül 2004.
22 1739 Sayılı Milli E#itim Temel Kanunu, 14 Haziran 1973.
23 5580 Sayılı Özel Ö#retim Kurumları Kanunu, 8 %ubat 2007.
24 677 Sayılı Tekke Ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine Ve Türbedarlıklar "le Bir Takım Ünvanların Men Ve "lgasına Dair Kanun, 
13 Aralık 1925.
25 2879 Sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyece#ine Dair Kanun, 3 Aralık 1934.
26 "nanç özgürlü#ünü etkileyen yasa ve yönetmeliklere a$a#ıdaki de#erlendirmelerle ilgili oldukları ölçüde ilerleyen 
sayfalarda yer verilecektir.
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5. DÜ"ÜNCE, D!N VEYA !NANÇ ÖZGÜRLÜ#Ü 

5.1 Din veya !nanca Sahip Olma ve De"i#tirme Özgürlü"ü 
“"nanç özgürlü#ü de'st, de'st olmayan ve ate'st 'nançları korudu#u g'b' h'çb'r d'n veya 'nancı 
ben'msememe hakkını da korur. Bu hak sınırlanamaz. ‘"nanç’ ve ‘d'n’ ter'mler'n'n gen'$ b'r 
$ek'lde yorumlanması gerek'r.”27 Türk'ye’de anayasal normlar b'reyler'n 'nanma, 'nanmama 
ve 'nançlarını de#'$t'rme özgürlü#ünü korumaktadır. Yan', yasal olarak b'reyler'n herhang' 
b'r d'ne 'nanmak veya 'nanmamak hakları oldu#u g'b' bu 'nançlarını de#'$t'rme hakları da 
vardır. 

Bununla b'rl'kte, uygulamada 'nanmama özgürlü#ü ve 'nancını de#'$t'rme özgürlü#üne 
'l'$k'n öneml' sorunlar oldu#u görülmekted'r. Bu raporun hazırlanması amacıyla 'zlenen 
dönemde, azınlık 'nançlarına mensup b'reyler ve h'çb'r 'nanca sah'p olmayan b'reyler, 
'nançları neden'yle ayrımcılı#a u#radıklarını veya ayrımcılı#a u#rama r'sk' ta$ıdıklarını 
'fade etm'$lerd'r. Özell'kle "slâm’dan farklı b'r d'ne geçt'kler' takd'rde 'nançlarını de#'$t'ren 
b'reyler'n ve h'çb'r 'nancı ben'msemeyen b'reyler'n 'se a'ler'nden ve toplumdan kaynaklanan 
ve farklı yo#unluk ve b'ç'mlerde kend'n' gösteren b'r baskıya, dı$lamaya ve ho$görüsüzlü#e 
maruz kaldıkları gözlenm'$t'r. Bu durumun özell'kle küçük $eh'rlerde çok daha h'ssed'l'r 
ve yaygın oldu#una da'r genel b'r görü$ mevcuttur. B'rçok k'$' kend's'n' 'nancını saklamak 
zorunda h'ssett'#'n' bel'rtm'$t'r.

Herhang' b'r 'nanca mensup olmayan b'reylere yönel'k dı$layıcı ve olumsuz söylem bu 
b'reyler'n dü$ünce ve 'nanç özgürlükler'n' olumsuz b'r $ek'lde etk'lemekted'r. 

"nanç sah'b' olmayanların yanı sıra, azınlıkta olan 'nanç gruplarına yönel'k karalayıcı 
söylemler de, bu gruplar hakkında toplumun çe$'tl' kes'mler'nde olumsuz b'r kanaat 
olu$masına katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak, toplumun bu yakla$ımı azınlıkta 
bulunan b'reyler'n 'nanç özgürlükler'n'n etk'l' b'r $ek'lde korunmasını olumsuz b'r $ek'lde 
etk'lemekted'r. Bu ba#lamda, Hrant D'nk Vakfı tarafından yayınlanan Nefret Söylem! 
Raporu’na göre, 'zlenen dönemde Ermen'ler ve ardından sırasıyla Yahud'ler ve Hr'st'yanlar 
hakkında b'r nefret söylem' üret'ld'#' gözlemlenm'$t'r.28

D'n veya 'nanç kaynaklı ve b'reylere zarar ver'rken bu b'reyler'n mensubu bulundu#u 
topluluklara mesaj vermey' amaçlayan nefret suçlarına 'l'$k'n davalar, 'zlenen dönemde 
de görülmeye devam etm'$t'r. Z!rve Davası ve Hrank D!nk Davası’nın etk'l' soru$turma ve 
kamu görevl'ler' de dah'l olmak üzere c'nayetlerle 'l'$k's' olan tüm b'rey ve yapıları ortaya 
çıkaracak $ek'lde yürütülmes' ve cezasızlı#a yol açmayacak $ek'lde sonuçlandırılması son 
derece öneml'd'r.

27 "nsan Hakları Komitesi, Genel Yorum 22, para. 1
28 Hrant Dink Vakfı, Medyada Nefret Söylemi Raporu, Ocak-Nisan 2013.
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Ana akım !nançlardan farklı !nançlara sah!p, !nanç de"!#t!ren veya h!çb!r !nanaca ba"lı 
olmayan b!reyler!n !nanç özgürlü"üne saygıyı temel alan b!r yakla#ımın gel!#t!r!lmes! 
!ç!n gerekl! önlemler!n alınması kaçınılmazdır. 

Kamu görevl!ler! ve medya, !nanç sah!b! olmayan veya azınlık !nançlarına mensup 
olanlar da dah!l olmak üzere, tüm !nanç gruplarına yönel!k olarak !nanç özgürlü"ünü 
zedeleyecek söylemlerden kaçınmalıdır. 

5.2 !nancını Açıklamaya Zorlanma 
K'mse 'nancını açıklamaya zorlanamaz.29 

K'ml'klerde yer alan ve mensup olunan 'nancın bel'rt'lmes'n' öngören d'n hanes' d'kkate 
alındı#ında, b'reyler hayatlarının pekçok alanında 'nançlarını açıklamak zorunda kalmaktadır. 
Avrupa "nsan Hakları Mahkemes' (A"HM), S!nan I$ık-Türk!ye kararında, k'ml'klerle 'lg'l' 
olarak, k'ml'klerden “d'n hanes'n'n kaldırılmasının, mevcut 'hlale son ver'lmes' 'ç'n uygun 
b'r tedb'r” olaca#ını söylem'$t'r.30 Buna kar$ın, ulusal k'ml'k kartlarında d'n hanes'ne yer 
ver'lmes'ne devam ed'lmekted'r. Hatırlanaca#ı g'b' 2006 yılında gerçekle$en b'r de#'$'kl'kle 
k'ml'klerdek' d'n hanes'n'n bo$ bırakılması mümkün hale gelm'$t'r.31 Ancak 'zlenen 
dönemde, k'ml'klerdek' d'n hanes'yle 'lg'l' olarak d'n veya 'nanç özgürlü#ü açısından 
ya$anan sorunların çe$'tl' yönler'yle devam ett'#' gözlenm'$t'r: 

K'ml'klerde yer alan d'n hanes'n' bo$ bırakmak yasal olarak b'r seçenek olsa da, b'rçok 
b'rey bu sebeple kend's'n' 'nançlarını açıklamaya zorlanmı$ h'ssetmekted'r. Do#umdan 
sonra k'ml'k çıkartılması a$amasında a'leler tarafından kaydett'r'len d'n seç'm', daha sonra 
'ster oldu#u g'b' kalsın, 'sterse de#'$t'r'ls'n veya bo$ bırakılsın, b'reyler 'nançlarıyla 'lg'l' 
durumu b'r $ek'lde açıklamak zorunda kalmaktadır. Ayrıca bu k'ml'kler'n e#'t'm, '$, sa#lık 
g'b' alanlarda ve özel ya$amda sıklıkla kullanılıyor olması, b'reyler'n 'nançlarını söz konusu 
alanlarda 'let'$'m kurdukları kamu görevl'ler' veya üçüncü k'$'lere açıklamak zorunda 
kalmalarına neden olmaktadır. 

Hatırlanaca#ı g'b' Musev' ve Hr'st'yan a'leler'n çocukları , e#'t'mler' sırasında “D'n 
Kültürü Ahlâk B'lg's'” dersler'nden muaftır.32 Ancak bu durumda da, söz konusu muaf'yet 
hakkının kullanılab'lmes' 'ç'n, ebeveynler ve ö#renc'ler okullara k'ml'kler'ndek' d'n 
hanes'n' göstermek zorunda kalmaktadırlar ve bu da b'r 'nancını açıklama zorunlulu#u 
do#urmaktadır. Okullarda ver'len d'n dersler'nden muaf tutulmayı talep etme sırasında 
b'reyler'n d'n veya 'nancın açıklanmak zorunda kalması, A"HS 'le uyumlu de#'ld'r. 

29 A"HM, Sinan I$ık Türkiye, Ba$vuru No. 21924/05, 02 %ubat 2010.
30 "bid. para. 60.
31 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 35. Maddesi’nde 29 September 2006 tarihinde yapılan de#i$iklikle din hanesi 
ki$inin yazılı talebi üzerine bo$ bırakılabilmektedir.
32 Yüksek Ö#renim Kurulu’nun 9 Temmuz 1990 tarihli kararı. 
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D!n kültürü ve ahlâk b!lg!s! dersler!nden muaf!yet !ç!n b!reyler!n !nançlarını açıklamak 
zorunda bırakılmama hakkını zedelemeyecek b!r formül gel!#t!r!lmel!d!r. 

K'ml'k kartlarının hayatın pekçok alanında (e#'t'm, sa#lık, askel'k, çalı$ma hayatı, 
kolluk kuvvetler' tarafından yapılan k'ml'k kontroller') sıklıkla kullanılı#ı göz önünde 
bulunduruldu#unda, k'ml'klerde d'n hanes'n'n yer almasının b'reyler' ayrımcılık r'sk'ne 
maruz bıraktı#ı görülmekted'r. 

"zleme projem'z sırasında görü$tü#ümüz ve 's'mler'n' açıklamak 'stemeyen pekçok k'$' (ate'st 
ve agnost'k b'reyler ve 'nancını "slâm dı$ında ba$ka b'r d'nle de#'$t'ren b'reyler ba$ta olmak 
üzere) ayrımcılı#a u#rayacakları dü$ünces'yle k'ml'kler'n' de#'$t'rmey' terc'h etmed'kler'n' 
d'le get'rm'$t'r. Öte yandan, "slâm dı$ında farklı b'r 'nanca sah'p b'reyler'n de ayrımcılı#a 
u#rama r'sk'ne kar$ı k'ml'kler'nde d'n hanes'n' bo$ bırakmayı terc'h ett'kler' görülmekted'r. 
Bununla 'lg'l' olarak kamu görevl'ler' arasında pek az Müslüman olmayan b'rey oldu#unu not 
etmek gerek'r. Güvenl'k kuvvetler', bürokras' ve yargı sektörler' 'ç'nde 'se h'ç gayr' Müsl'm 
bulunmamaktadır. Bunun önünde açık b'r yasal engel olmasa da, sonuçlar d'n veya 'nanç 
kökenl' der'n b'r ayrımcılık oldu#una '$aret etmekted'r. 

G!zl! veya resm! olmayan mekan!zmalarla k!msen!n kamu görevl!s! olması engellenme-
mel!d!r. 

K!ml!klerdek! d!n hanes! kaldırılmalıdır.

Müslüman olmayanların kamu görevl!s! olmasının önündek! f!!l! engeller kaldırılmalıdır. 
Bu çerçevede yıllar !ç!nde meydana gelm!# olan adalets!zl!"!n onarılması !ç!n özel 
önlemler alınmalıdır.

Türk'ye’de k'ml'klerde d'n hanes' bulunmasının 'nsan hakları standartları 'le uyumlu 
olmadı#ını gözden kaçırmadan, d'n hanes'ne yazılab'lecek d'n veya 'nanç seçenekler'n'n de 
devlet'n tarafsızlık yükümlülüyle ba#da$mayacak b'r uygulama 'çerd'#'n'n altı ç'z'lmel'd'r. 

D'n veya 'nanç özgürlü#ü bel'rl' b'r 'nandırıcılık, c'dd'yet ve tutarlık ölçüsüne sah'p 'nançları 
korusa da, koruma sadece geleneksel d'nlerle sınırlı de#'ld'r.33 Mevcut uygulamada 
k'ml'klerde d'n hanes'ne yazdırılab'lecek d'nler sınırlı sayıdadır.34 Örne#'n, Alev'l'k, 
Yehova’nın %ah'tl'#' veya Baha' d'n veya 'nançları k'ml'klere yazılamamaktadır. Bu 'nançların 
yazılamamasının neden'n'n D'yanet "$ler' Ba$kanlı#ı’nın söz konusu d'n veya 'nançların 
d'n olmadı#ına da'r görü$ü oldu#u anla$ılmaktadır. Bu çerçevede, y'ne S'nan I$ık-Türk'ye 
davasında A"HM, “Alev'” 'nancının k'ml'#e yazılamamasıyla 'lg'l' olarak, “ba$vurucunun 
d'n'n'n k'ml'#'nde yer alamamasının, yerel yetk'l'ler tarafından, yan' "slâm' d'n '$ler'nden 

33 A"HM, Campell ve Cosans BK, Ba$vuru No.7511/76; 7743/76, 25 %ubat 1982.
34  “Nüfus aile kütüklerinin dini sütunlarında yer alan bilgilerin olu$turulmasında; din hizmeti sunan Kurumlar ile 
Üniversitelerden alınan görü$ler, Danı$tay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemeleri kararları esas alınmaktadır.” Nüfus ve 
Vatanda$lık "$leri Genel Müdürlü#ünü’nün Bilgi Edinme Ba$vurusuna verdi#i cevap, 27.07.2010. 
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sorumlu b'r yetk'l'n'n [D'yanet "$ler' Ba$kanlı#ı] görü$ü temel alınarak ver'lm'$ b'r karara 
ba#lı oldu#u ve bu durumun da devlet'n tarafsızlık ve yansızlık görev'n' 'hlal” ett'#'n' tesp't 
etm'$t'r.35 

D!n hanes! k!ml!klerde kaldı"ı sürece, bu alana yazılab!lecek d!n veya !nancın !çer!"! 
konusunda kamu görevl!ler! tarafından olu#turulan ve sadeve bazı d!nlere yer veren 
sınırlı l!ste de"!l, b!reyler!n beyanı esas alınmalıdır. 

5.3 !nancına Aykırı Davranmaya Zorlanma
V'cdan' ret olarak adlandırılan askerl'k h'zmet'n'n redd' 'nanç özgürlü#ü kapsamı 'ç'nde yer 
alan b'r 'nsan hakkıdır.36 Türk'ye A"HS’den do#an yükümlülü#ü 't'bar'yle v'cdan' ret hakkını 
tanımı$ sayılsa da, askerl'k h'zmet' 'ç'n v'cdan' ret hakkına 'l'$k'n herhang' b'r düzenleme 
bulunmamaktadır. Öte yandan, Türk'ye Cumhur'yet' Anayasası’nın askerl'#' zorunlu b'r vatan 
h'zmet' olarak tanımlamadı#ını da bel'rtmek gerek'r. Anayasa’da, v'cdan' redd' engelleyen 
herhang' b'r düzenleme bulunmamaktadır. Anayasa’nın 72. Maddes'nde bel'rt'len “vatan 
h'zmet'” yurtta$ların s'yas' haklar ve ödevler'n' düzenlemekted'r, ancak burada askerl'k 
yükümlülü#ünden özel olarak bahsed'lmemekte, madde çok daha gen'$ b'r çerçeve ç'zerek 
genel olarak “vatan h'zmet'”n' tanımlamaktadır. Buna kar$ılık, söz konusu maddedek' vatan 
h'zmet' kavramı yasa uygulayıcıları tarafından askerl'k h'zmet' olarak yorumlanmakta ve bu 
da v'cdan' ret hakkı 'le 'lg'l' olarak ma#dur'yete neden olmaktadır. 

Askerl'k h'zmet' konusunda v'cdan' ret hakkını tanıyan yasal b'r düzenlemen'n olmayı$ı, 
'nsan hakları alanında uyumluluk denet'm' yapan uluslararası mekan'zmaların Türk'ye 
'le 'lg'l' çok sayıda mahkum'yet kararı vermes'yle sonuçlanmaktadır. A"HM’n'n Bayatyan 
Ermen!stan kararıyla b'rl'kte, Türk'ye’de askerl'k h'zmet' 'ç'n v'cdan' ret hakkını kullanma 
konusunda yapılan b'rçok ba$vuru, 9. Madden'n Türk'ye tarafından 'hal ed'ld'#' yönünde 
kararlarla sonuçlanmı$tır. 37 

Bu kararlara ek olarak, B'rle$m'$ M'lletler Meden' ve S'yasal Haklar Uluslararası Sözle$mes' 
(BM MSHUS) çerçeves'nde "nsan Hakları Kom'tes'’n'n ("HK) Atasoy ve Sarkut-Türk!ye 
davasındak' görü$ü de Türk'ye’n'n v'cdan' ret hakkını tanımayarak sözle$men'n 18. 
Maddes'n' 'hlal ett'#'n' ortaya koymaktadır.38 

N'tek'm Avrupa Konsey'’ne üye kırk yed' ülken'n kırk altısı temel b'r hak olarak v'cdan' ret 
hakkına anayasalarında yer verm'$ durumdadır, v'cdan' ret hakkını tanımayan tek ülke 
Türk'ye’d'r. Buna ek olarak, Avrupa B'rl'#' ülkeler'n'n tamamında da v'cdan' ret hakkı temel 

35 Sinan I$ık Türkiye, Ba$vuru No. 21924/05,02.02.2010, para. 46.
36 A"HM, 7 Temmuz 2011 tarih ve 23459/03 no’lu Bayatyan Ermenistan kararında vicdani ret hakkını A"HS’nin 9. 
Maddesinde öngörülen dü$ünce, vicdan ve inanç özgürlü#ü haklarına itibar edilmesi yükümlülüklerinin bir parçası olarak, 
bireylerin vicdani ret haklarına da saygı göstermeleri gerekti#ini karara ba#lamı$tır. 
37 A"HM, Erçep Türkiye, Ba$vuru No.43965/04, 22 %ubat 2012, A"HM, Feti Demirta$ Türkiye Ba$vuru No. 5260/07, 17 Nisan 2013, 
A"HM, Savda Türkiye, Ba$vuru No. 42730/05, 12 Haziran 2012, A"HM, Tarhan Türkiye Ba$vuru No. 9078/06, 17 Temmuz 2012.
38 "HK, Atasoy ve Sarkut Türkiye, "leti$im No. 1853/2008 ve 1854/2008, 19.06.2012, CCPR/C/104/D/1853-1854/2008.



18  (REPORT  3•2013)

b'r hak olarak tanınmı$tır. "zlenen dönemde b'r 'nsan hakkı olan v'cdan' ret hakkına 'l'$k'n 
olarak Anayasa Uzla$ma Kom'syonu’nda da uzla$ma sa#lanamamı$tır.39 Ayrıca bu dönemde, 
D'yanet "$ler' Ba$kanlı#ı’nın “v'cdan' ret ca'z de#'ld'r” $ekl'nde b'r beyanda bulunması 
da, v'cdan' ret hakkının uzun vadede toplumsal olarak genel kabul görmes'yle 'lg'l' süreç 
üzer'nde olumsuz etk' yaratacak b'r durumdur. 40

Hatırlanaca#ı g'b', 2012 yılında 'k' Asker' Mahkeme, A"HS’n'n 9. Maddes'ne referansla v'cdan' 
ret hakkını tanımı$, ancak v'cdan' ret talep edenler'n 'nançları arasında ayrım yapmı$tır; 
Yehova %ah'd' olan Barı$ Görmez’'n v'cdan' ret taleb'n' haklı görürüp beraat kararı ver'rken, 
Müslüman olan Serdar Del'ce’n'n ba$vurusunu "slâm’da v'cdan' redd'n olmadı#ı gerekçes'yle 
reddetm'$t'r.41 Ne var k', 'zleme yaptı#ımız dönemde, yerel askerî mahkemeler'n uluslararası 
hukuka atı(a -sınırlı b'r $ek'lde de olsa- v'cdan' ret hakkını tanıması, herkes 'ç'n er'$'leb'l'r, 
açık ve öngörüleb'l'r b'r v'cdan' ret hakkı düzenlemes'yle sonuçlanmamı$tır. 

V'cdan' Ret Derne#'’ne göre, yüksek mahkemelerde v'cdan' ret hakkını kullanmak 'steyen 
dört k'$'n'n temy'z davaları sürmekted'r. 42 

The European Assoc'at'on of Jehovah’s Chr'st'an W'tnesses (Avrupa Hır'st'yan Yehova 
%ah'tler' Derne#' - EAJCW) tarafından Avrupa Konsey' Bakanlar Kom'tes'’ne sunulan 
b'lg'lend'rme notuna göre, A"HM kararlarına kar$ın Dem'rta$’a yönel'k kovu$turma devam 
etmekte ve Yüksek Askerî Mahkeme’de beklemekted'r. Yehova %ah'tler'n'n açmı$ oldu#u 
d'#er dört dava da 'le 'lg'l' kovu$turma da sürmekted'r. 43 

A"HM, Savda Türk!ye davası özel'nde, v'cdan' retle 'lg'l' olarak A"HS’n'n 9. Maddes'’n'n 'hlal'n'n 
tekrarlanmaması 'ç'n alınması gereken genel tedb'rler geçerl'#'n' korumaktadır: 

“Devlet'n yükümlülü#ü b'reyler'n haklarını koruyacak b'r mekan'zma olu$turacak düzenley'c' 
b'r çerçeve sa#lamaktır. Yetk'l'ler'n, talep ett'#' g'b' v'cdan' retç' statüsüne hak kazanıp 
kazanmadı#ını tesp't edecek etk'l' ve er'$'leb'l'r b'r prosedür sa#lama yükümlülü#ü 
bulunmaktadır.”44 

"HK, Sonuç gözlemler'nde v'cdan' ret hakkı 'le 'lg'l' olarak $u tavs'yeye yer verm'$t'r: 

Taraf Devlet, askerl'k h'zmet' konusunda v'cdan' ret hakkını tanıyacak ve düzenleyecek 
mevzuatı olu$turmalıdır. Bu mevzuat, alternat'f h'zmet seçene#'n' sa#lamalı ve alternat'f 

39 Barı$ ve Demokrasi Partisi’nin vicdani ret hakkının inanç özgürlü#üne ili$kin hükmün içinde yer alması tekli& di#er 
partiler tarafından reddedilmi$tir. Sabah, “Memura Müjde”, 03.08.2013.
40 Radikal, Diyanet’in Vicdani Ret Fetvası, 19 Nisan 2013.
41 Serdar Delice Malatya Askeri Mahkemesi, 7 Mart 2012 kararı, Barı$ Görmez ile ilgili olarak Isparta Askeri Mahkemesi, 13 
Mart 2012 kararı.
42 Vicdani Ret Derne#i ile e-posta yazı$ması, Eylül 2013.
43 The European Association of Jehovah’s Christian Witnesses, Letter to the Department for the Execution of Judgments 
of the ECHR, 05.02.2013
44 Erçep, Demirta$, Savda Türkiye davalarına ili$kin Türkiye’nin Bilgilendirme Notu, 1157 DH Toplantısı (4-6 Aralık 2012), 
Aksiyon Planı (29.10.2012), 5 Kasım 2012. 
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h'zmet seç'm' ceza' veya ayrımcı etk'ler 'çermemel'd'r. Aynı zamanda, v'cdan' retç'lere kar$ı 
tüm '$lemler' askıya almalı ve hal'hazırda ver'lm'$ tüm cezaları kaldırılmalıdır.45

Askerl!k h!zmet! konusunda v!cdan! ret hakkını tanıyacak ve düzenleyecek mevzuatı 
olu#turmalıdır. Bu mevzuat, alternat!f h!zmet seçene"!n! sa"lamalı ve alternat!f h!zmet 
seç!m! ceza! veya ayrımcı etk!ler !çermemel!d!r.

V!cdan! ret açıklaması yapan b!reyler!n askerî mahkemelerde yargılanmasına 
son ver!lmel!d!r. Bunun yer!ne v!cdan! ret ba#vuruları !ç!n s!v!l b!r mekan!zma 
olu#turulmalıdır. 

Askerl!k Kanunu v!cdan! ret hakkının gerekl!l!kler! d!kkate alınarak gözden geç!r!lmel! 
ve de"!#t!r!lmel!d!r.

45 Komite tarafından 15 Ekim- 2 Kasım 2012 tarihli 106. Genel Oturumu’nda kabul edilen Türkiye tarafından sunulan ilk 
rapora ili$kin Sonuç Gözlemleri, para. 23. Türkiye Komite’nin vicdani retle ilgili tavsiyesinin uygulaması konusunda bir yıl 
içinde Komite’ye bilgi vermekle yükümlüdür. 



20  (REPORT  3•2013)

6. D!N VEYA !NANCINI AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜ#Ü 

6.1 !badet Yapmak Yoluyla Dinini veya !nancını Açıklama Hakkı 

6.1.1 !badet Yerlerine Yönelik Saldırılar

"badet özgürlü#ü, 'badet etme amacıyla toplanmayı da 'çer'r.46 Bu nedenle 'badet yerler'n'n 
güvenl'#'n'n önem' büyüktür. Bu ba#lamda d'nsel amaçla kullanılan yerler'n 'nsan haklarıyla 
uyumlu olacak $ek'lde korunması ve saldırıya açık durumların gel'$mes'n'n önlenmes' 
gerekmekted'r. 

"zlenen dönemde 'badet amacıyla kullanılan yerlere kar$ı çe$'tl' saldırıların gerçekle$t'#' 
gözlenm'$t'r. Ata$eh'r’dek' Yen' Umut Protestan K'l'ses'’ne,47 Burgazada ’dak' Ayo's "on's 
Rum Ortodoks K'l'ses'’ne,48 "stanbul’da Ged'kpa$a Surp Hovhannes Ermen' K'l'ses'’ne,49 
yönel'k saldırılar 'nanç grupları arasında ted'rg'nl'k yaratmı$tır. Ayrıca, "zm't K'l'ses'’ne yönel'k 
olarak planladı#ı tesp't ed'len saldırının önlenmes' olumlu b'r adım olsa da, saldırıyla 'lg'l' 
durum açıklı#a kavu$madı#ı g'b' k'l'seye ve d'n görevl's'ne koruma tahs's' yapılmamı$tır.50 
Öte yandan, Ocak 2013 tar'h'nden raporun kaleme alındı#ı tar'he kadar geçen zaman 
d'l'm'nde, soru$turma 'le 'lg'l' g'zl'l'k kararı alınmı$ olması ve ma#dur tarafın avukatlarının 
dah' dosyalara er'$'m'n'n kısıtlanması kabul ed'leb'l'r b'r durum de#'ld'r.51 

Bunların yanı sıra, k'l'selere ve havralara kar$ı saldırı hazırlıklarının ortaya çıkarılmasının 
azınlıklar arasında ted'rg'nl'#' artırdı#ı gözlenmekted'r.52 

"badet yerler'n'n güvenl'#'n'n sa#lanması aslında devlet sorumlulu#unda olsa da, 
b'rçok 'badet yer' özel güvenl'k önlemler' (kamera s'stem' yerle$t'r'lmes', özel güvenl'k 
$'rketler'nden h'zmet alınması g'b') almak zorunda kalmaktadır. Bu durum 'nanç grupları 
üzer'nde ek b'r mal' külfet yaratmaktadır. 

Kamu görevl!ler!, özel güvenl!k önlemler!ne gerek kalmayacak #ek!lde, !badet yerler!n!n 
güvenl!"!n! etk!n b!r #ek!lde sa"lamak !ç!n gerekl! önlemler! almalıdır. 

$badet yerler!ne yönel!k saldırılar etk!n b!r #ek!lde soru#turulmalı ve açıklı"a 
kavu#turulmalıdır. Saldırılar cezasızlıkla sonuçlanmamalıdır. 

46 "HK, 22 Sayılı Genel Yorum, para. 4.
47 Sat7 Türk, “"stanbul’da Kiliseye Saldırı”, 27 Nisan 2013.
48 Radikal, “"stanbul’da Ermeni Kilisesi’ne Saldırı”, 5 Mayıs 2013.
49 "bid.
50 Istanbul Protestan Vakfı, T.T. ile e-posta yazı$ması, 06.08.2013.
51 Radikal, “Kocaeli’de ‘kilise operasyonu’”, 17 Ocak 2013.
52 Bugün, “Kiliselere ve Havralara Saldıracaklardı”, 2 Mart 2013.
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6.1.2 !badet Yeri Kurma Hakkı 

"badet özgürlü#ü 'badet yer' kurma hakkını da 'çer'r.53 "badet yer' kurma hakkıyla 'lg'l' 
olarak gündeme gelen öneml' sınırlamaların, 'zlemen'n yapıldı#ı dönemde de, devam ett'#' 
gözlenm'$t'r. Reformlara kar$ın, 'badet yerler' konusunda 'nanç özgürlü#ü yükümlülükler'n' 
ve ço#ulculuk ve tarafsızlık 'lkeler'n' gözeten b'r yakla$ım serg'lenmes' ve yen' adımlar 
atılması gerekt'#' görülmekted'r. Yasal ve 'dar' '$lemlerde 'badet yer' 'fades'nden anla$ılanın 
cam', mesc'd, k'l'se ve havra oldu#u görülmekted'r. Sözü geçen 'badet yerler'yle sınırlı bu 
tanımlama Türk'ye’dek' d'nsel ço#ulcu yapıyı yansıtmamaktadır. 

Bazı durumlarda 'se düzenlemeler sadece cam' ve mesc'dler' 'çerecek $ek'lde yapılmaktadır. 
Örne#'n, Köy Kanunu’na göre b'r yer'n köy sayılab'lmes' 'ç'n gerekl' unsurlardan b'r' bu 
yerle$'m yer'nde cam' bulunmasıdır.54 "zlemen'n yapıldı#ı dönemde, Çevre ve %eh'rc'l'k 
Bakanlı#ı, haval'manı ve alı$ver'$ merkezler' g'b' alanlarda herkes'n kullanımına açık dua 
odaları açmak g'b' b'r yöntem ben'msemek yer'ne, mesc'd açılması tasarısını gündeme 
get'rm'$t'r.55 

$badet yer! tanımı Türk!ye’dek! ço"ul d!nsel yapıyı yansıtacak #ek!lde yen!den 
b!ç!mlenmel!d!r. 

Köy Kanunu’nun 2. Maddes!ndek! cam! kel!mes! !badet yer! olarak de"!#t!r!lmel!d!r. 

"badet yer' kurma hakkıyla 'lg'l' olarak ya$anan bazı temel sorunlar $öyle sıralanab'l'r: 

"badet Yer! Olarak Tanınmama 

Çe$'tl' 'nançlara mensup b'reyler tek ba$larına veya toplu halde çe$'tl' mekanlarda 'badet 
edeb'lmekted'rler. Öte yandan, 'badet ed'len bu mekanlara resm' olarak 'badet yer' statüsü 
ver'lmemes', 'badet yer' kurma hakkının yeter'nce kullanılamamasıyla sonuçlanmaktadır. 
Örne#'n, 'badet yer' olma statüsü kazanamamı$ mekanlar, söz konusu statüye sah'p olan 
d'#er 'badet yerler'n'n yararlandı#ı bazı ayrıcalıklardan yararlanamamaktadır. "zlemen'n 
yapıldı#ı dönemde yürürlü#e g'ren Enerj' P'yasaları Kanunu’na göre cam', mesc'd ve 
'badet yer' statüsüne sah'p k'l'se ve s'nagogların elektr'k g'derler' D'yanet "$ler' Ba$kanlı#ı 
bütçes'nden kar$ılanırken,56 'badet yer' statüsüne sah'p olmayan cem evler', k'l'se ve 
Yehova’nın %ah'tler'’n'n 'badet ett'#' toplanma salonları bu g'derler' kend'ler' kar$ılamak 
zorunda kalmaktadır. 

Y'ne 'zlemen'n yapıldı#ı dönemde "ç'$ler' Bakanlı#ı Dernekler Da'res'’nce hazırlanan 
Yardım Toplama Kanun Tasarısı’nın 2. Maddes'n'n 2. fıkrasına göre, “'badethane açma ve 

53 "HK, 22 Sayılı Genel Yorum, para. 4.
54 442 Sayılı Köy Kanunu, 18.03.1924, 2. Madde.
55 Sabah, “Tiyatro ve Operaya Mescit” 05 Haziran 2013.
56 6446 Sayılı ve 14 Mart 2013 tarihli Enerji Piyasaları Kanunu’nun Geçici 6(3) Maddesi.



22  (REPORT  3•2013)

'badethane ya$atma dernekler'”n'n söz konusu kanundan muaf olması öngörülüyor. B'l'nd'#' 
g'b', söz konusu tasarı b'rçok olumsuzluk 'çerd'#' 'ç'n s'v'l toplum kurulu$ları tarafından 
ele$t'r'lmekted'r.57 Devlet tarafından me$ru sayılan 'badet yerler' dı$ında kalan 'badet 
yerler'n'n kanundan muaf olacak olması hem yasal hem de f''l' b'r e$'ts'zl'k yaratacaktır. 

"badet yer' statüsü kazanmak amacıyla yetk'l'lere ba$vurdukları halde bu statüyü 
kazanamayan gruplar arasında Alev'ler, Protestanlar ve Yehova %ah'tler' öne çıkmaktadır. 
Ula$ılan b'lg'ye göre 'badet yer' statüsüne sah'p olmayan fakat 'badet etmek amacıyla 
kullanılan 598 cemev',58 50 k'l'se b'nası,59 ve Yehova %ah'tler' tarafından kullanılan 22 'badet 
salonu,60 bulunmaktadır.

Alev' cemevler'n'n 'badet yer' statüsü ba$vurularının redded'lmes'n'n gerekçes', val'l'klerce 
'fade ed'ld'#' $ek'lde, D'yanet "$ler' Ba$kanlı#ı’nın “Müslümanların 'badet yer'n'n cam'” 
oldu#u görü$ünü temel almaktadır.61 

"zlemen'n yapıldı#ı dönemde, ana noktasını cemevler'n'n 'badet yer' olup olmadı#ı sorusu 
olu$turan b'r davayla 'lg'l' öneml' gel'$meler ya$anmı$tır. Hatırlanaca#ı g'b' Ankara 16. 
Asl'ye Mahkemes', Çankaya Cemev' Yaptırma Derne#'’n'n kapatılmasına 'l'$k'n b'r davayla 
'lg'l' olarak, A"HM’n'n kararlarına da referansla cemevler'n'n 'badet yer' olup olmadı#ı 
konusunda devlet'n tarafsızlık görev'ne atıfta bulunarak cemev'nden 'badet yer' olarak söz 
eden dernek tüzü#ünün suç unsuru 'çermed'#'ne karar verm'$t'r.62 Yargıtay 7. Hukuk Da'res' 
'se bu kararı bozmu$ ve cemev'n'n 'badet yer' olarak kabul ed'lemeyece#' yönündek' bozma 
gerekçes'n', D'yanet "$ler' Ba$kanlı#ı’nın ‘’633 sayılı Yasa ve düzenlemeler kar$ısında cam' ve 
mesc't dı$ında b'r yer'n 'badethane olarak kabul ed'lmes'n'n mümkün olmadı#ı’’ görü$üne 
dayandırmı$tır.63 Bozma kararının ardından tekrar görülen davada, Ankara 16. Asl'ye Hukuk 
Mahkemes', öncek' kararında ısrar ederek 'badet yer'n'n tanınmasında devlet'n tarafsızlık 
görev'n' yen'den vurgulamı$tır.64 Davayla 'lg'l' son kararın, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 
tarafından ver'lmes' halen beklenmekted'r. 

Bu noktada, “'lkesel olarak sözle$me açısından d'n özgürlü#ü konusunda, devlet'n 
d'nsel 'nançların veya bu 'nançların dı$avurum b'ç'mler'n'n me$ru'yet'ne 'l'$k'n b'r 
de#erlend'rmeye” yer veremeyece#' yönündek' A"HM görü$ünü hatırlamak yararlı olacaktır.65 

57 Bianet, “Cami için Yardım Toplarken Hesap Verme Zorunlulu#u Kalkıyor” 10 Mayıs 2013.
58 Ba$bakanlık tarafından bir milletvekilinin soru önergesine verilen cevap, Belge No. B.02.0.004./954, 16.07.2012, http://
bianet.org/&les/doc_&les/000/000/646/original/Türkiyedeki_Cemevleri_soru_ve_cevap.PDF. Bu açıklamadan sonra ba$ka 
farklı açıklamalar da yapılmı$tır. Cem evlerinin sayısının çok daha fazla oldu#u fakat tam sayının bilinmedi#i görülmektedir.
59 Protestan Kiliseler Derne#i temsilcisi ile e-posta yazı$ması, 29 Haziran 2013.
60 Yehova %ahitleri temsilcisiyle e-posta yazı$ması, 01 Nisan 2013.
61 Diyanet "$leri Ba$kanlı#ı 1277 Sayılı Yazı 30 Mart 2005.
62 Milliyet, “Yargıya göre cemevi ibadethane”, 02.11.2011.
63 Sabah, “ Yargıtay: Cemevi "badethane De#ildir”, 26.07.2012.
64 Radikal, “"badet Yerini Devlet Belirlemez”, 30.01.2013.
65 A"HM, Besarabya Metropolit Kilisesi Moldova, Ba$vuru No. 45701/99, 27.03.2002, para. 117.
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$badet yer! statüsünün tanınmasına !l!#k!n kararlarda, devlet, herhang! b!r d!n!n görü#ünü 
d!kkate almamak da dah!l olmak üzere, tarafsızlık yükümlülü"üne r!ayet etmel!d!r. 

"mar Planlarında "badet Yer! Tahs!s! 

"zlemen'n yapıldı#ı dönemde 'nanç grupları tarafından sıkça d'le get'r'len b'r sorun da 
beled'yeler'n 'mar planlarında cam'ler dı$ında 'badet yerler'ne yer ayırmamaları sorunu 
olmu$tur. Cam' dı$ında 'badet yerler' 'ç'n çe$'tl' beled'yelere yapılan ba$vurulara “"mar 
planımızda mevcut cam'ler dı$ında d'n' tes's alanı bulunmamaktadır” yanıtı alınmı$tır.66 
Bunun basına yansımı$ olan b'r örne#' Hacı Bekta$ Vel' Anadolu Kültür Vakfı’nın Ankara 
Büyük$eh'r Beled'yes'’ne ba$vurusu kar$ılı#ında cemev' 'ç'n yer bulunmadı#ı cevabı 
ver'lmes'd'r.67 Bu dönemde gerçekle$en tek olumlu örnek 'se, "stanbul’da yalnızca b'r k'l'se 
b'nasına sah'p olan, buna kar$ılık 17.000 Süryan'n'n mensup oldu#u Beyo#lu Meryem Ana 
Kad'm Süryan' K'l'ses' Vakfı’nın taleb' üzer'ne "stanbul Büyük$eh'r Beled'yes'’n'n Ye$'lköy’de 
yen' b'r k'l'se b'nası yapılmasına onay vermes' ve $ehr'n 'mar planında söz konusu alanı 
'badet yer' (k'l'se) olarak de#'$t'rm'$ olmasıdır.68 Ancak sürec'n tamamlanab'lmes' 'ç'n 
Koruma Kurulu onayı beklenmekted'r. Öte yandan, söz konusu araz'n'n geçm'$te pad'$ah 
fermanıyla "talyan Katol'k cemaat'ne ver'lm'$ oldu#u ve araz'n'n mülk'yet'n'n 1950 yılında 
yapılan b'r kadastro çalı$masıyla Beled'ye’ye geçt'#' de not ed'lmel'd'r. 

Beled!yeler #eh!r !mar planlarını hazırlarken, cam! ve mesc!d dı#ında, d!"er !nanç 
gruplarının talepler!n! de temel almalı ve !badet alanlarına yer tahs!s! görev!n! yer!ne 
get!r!rken toplumdak! !nanç çe#!tl!l!"!n! yansıtacak #ek!lde hareket etmel!d!r. 

Beled!yeler!n "badet Yerler!ne "l!$k!n Yönetmel!kler!

B'rçok 'nanç grubu beled'yeler'n 'badet yer' tahs's'ne 'l'$k'n yönetmel'kler'nde yalnızca 
cam'ler'n d'kkate alındı#ını d'le get'rmekted'r. Buna göre örne#'n, "zm'r Büyük$eh'r 
Beled'yes'’n'n yönetmel'#', yer'ne get'r'lmes' zor ba$ka b'rçok kr'ter'n yanı sıra, 'badet yer'n'n 
kaplayaca#ı alanın 2.500 metrekareden az olmaması ko$ulunu get'rmekted'r. Halbuk', b'r 
'badet yer'n'n büyüklü#ü ve b'ç'm' büyük ölçüde, 'nanç gruplarının 'ht'yacı, ba#lı oldukları 
doktr'nler, mal' kaynakları ve n'hayet'nde terc'hler'ne ba#lı olmalıdır. 

Beled!ye yönetmel!kler!  !badet yerler!n!n kaplayaca"ı alan ve b!na ko#ulları 
konusunda !nanç gruplarının !ht!yaç, doktr!n, yapı ve terc!hler! do"rultusunda hareket 
edeb!lecekler! düzenlemelere yer vermel! ve bu yönetmel!kler !nanç çe#!tl!l!"!n! d!kkate 
alacak b!r esnekl!"e kavu#turulmalıdır. 

Mülk! Am!r!n Onayı

66 Yehova’nın %ahitleri temsilcisiyle görü$me.
67 Birgün Gazetesi, “Ankara’da Cemevine Yer Yokmu$”, 1 Mart 2013, http://www.birgun.net/actuels_index.php?news_code
=1362130087&year=2013&month=03&day=01.
68 Meryem Ana Kilisesi Vakfı temsilcisiyle görü$me, 24 Haziran 2013.
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"mar Kanunu 'badet yer' statüsünün kazanılması 'ç'n söz konusu b'nanın bulundu#u yerdek' 
en yüksek mülk' am'r'n onayını gerekt'rmekted'r.69 Mülk' am'rler'n hang' kr'terlere bu onayı 
verd'kler' 'se bel'rs'zl'k ta$ımaktadır. 

Mülk! am!rler!n !badet yerler!ne !l!#k!n karar süreçler! herkes !ç!n açık, öngörüleb!l!r ve 
er!#!leb!l!r olmalıdır. 

Tüzel K!$!l!k Yoksunlu#u Neden!yle Hak Taleb!nde Bulunamama 

Tüzel k'$'l'#e sah'p olmayan 'nanç toplulukları, geçm'$te ve/veya günümüzde 'badet yer' 
olarak kullandıkları mülkler'n', buraların kend'ler'ne a't oldu#unu kanıtlayamadıkları 'ç'n 
kaybetmekted'rler. Tüzel k'$'l'kler'n'n olmayı$ı, bu 'nanç gruplarının hem hukuk' olarak 
varlıklarını korumalarını, hem de mülk'yet haklarını engellemekted'r. 

"zlemen'n yapıldı#ı dönemde "zm'r Santa Mar'a K 'l'ses'’n'n mülk 'yet' Haz'ne’ye 
devred'lm'$t'r70 D'#er taraftan, Anadolu’da terk ed'lmek zorunda kalınan b'rçok 'badet 
yer'n'n gerçek sah'pler'ne 'ades', söz konusu d'nî kurumların ve 'nanç gruplarının tüzel 
k'$'l'#e sah'p olmaması neden'yle gerçekle$ememekted'r. "badet yerler'ne 'l'$k'n hakların 
kullanılamaması öneml' ve 'ved'kl'kle çözüme kavu$turulması gereken b'r sorun olarak 
kar$ımıza çıkmaktadır. 

Bu noktada, Avrupa Konsey' Vened'k Kom'syonu’nun 2010 yılı tar'hl' d'nî gruplara tüzel k'$'l'k 
tanınması 'le 'lg'l' gerekl' yasal düzenlemen'n yapılması yönündek' tavs'yes'n'n halen d'kkate 
alınmadı#ı görülmekted'r. 71

Tüm !nanç topluluklarının tüzel k!#!l!k kazanmasını mümkün kılacak yasal düzenleme 
b!r an önce yapılmalıdır. Bu yasal düzenleme gerçekle#ene kadar da, !nanç grupları 
ve !badet yerler! arasındak! gerçek ba" d!kkate alınarak, !nanç gruplarının !badet 
yerler!n!n mülk!yet!n! kaybetmemeler! !ç!n gerekl! önlemler alınmalıdır. 

"badet Yerler!n!n Restorasyonu

"zlemen'n yapıldı#ı dönemde, yıkılma tehl'kes'yle kar$ı kar$ıya kalan bazı 'badet yerler'n'n 
onarılması olumlu gel'$meler olarak kayded'lm'$t'r. Örne#'n, Süryan' Mor Kuryakos K'l'ses', 
Dargeç't Beled'yes'’n'n restorasyon çalı$ması sonucunda yen'lenm'$ ve Süryan' toplumunun 
kullanımına sunulmu$tur.72 G'resun’da 'se Meryem Ana Kaya K'l'ses' restorasyonu 
tamamlanarak tur'zme açılmı$tır.73 

69 3194 Sayılı "mar Kanunu’nun EK 2. Maddesi.
70 "zmir Port, “Adalet Hz. "sa’ya Baba Adını Sordu” 30 Haziran 2013.
71 Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu, Görü$ No. 535 / 2009 15 Mart 2010.
72 Agos, “Süryani Mor Kuryakos Kilisesi Yenilendi”, 11 %ubat 2013.
73 Cihan Haber Ajansı, “Giresun’da Tarihi Kaya Kilise Gün Yüzüne Çıkarıldı”, 7 Haziran 2013.
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Ayrıca, Vakı(ar Genel Müdürlü#ü tarafından gayr'müsl'm vatanda$ların kullandı#ı 'badet 
yerler'n'n onarılmasına devam ed'lm'$t'r. Öte yandan, restore ed'len tüm 'badet yerler' 
amaçlarına uygun olarak kullanılmamaktadır. D'yarbakır’da bulunan Ermen' Protestan 
Surp P'rg'ç K'l'ses', Vakıflar Genel Müdürlü#ü tarafından restore ed'ld'kten sonra Sur 
Kaymakanlı#ı’na k'raya ver'lerek kadınlara el becer'ler' e#'t'm' ver'len b'r merkeze 
dönü$türülmü$tür.74 Oysa, D'yarbakır’da ve Türk'ye’n'n d'#er 'ller'nde ya$ayan Ermen' 
Protestan b'reyler ve grupların, ba$langıçta bu grupların kullanmasından hareketle 
onarımına ba$lanan 'badet yerler'nden faydalanab'lmes' 'nanç özgürlü#ünün korunmasında 
öneml' b'r adım olacaktır. Benzer $ek'lde, 'zlemen'n yapıldı#ı dönemde, Gaz'antep S'nagogu 
Vakı(ar Genel Müdürlü#ü tarafından restore ed'lm'$ ancak Musev' cemaat'n'n kullanımına 
tahs's ed'lmek yer'ne, kültür merkez' olarak kullanılmak üzere Gaz'antep Ün'vers'tes'’ne 
ver'lm'$t'r.75

Vakıflar Genel Müdürlü#ü tarafından mazbata kapsamına alınan vakıfların 'g'l' d'nî 
cemaatlere 'ade ed'lmes' 'ç'n gerekl' yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenleme yapılana 
kadar, Vakı(ar Genel Müdürlü#ü tarafından restore ed'len 'badet yerler' 'lg'l' cemaatler'n 
kullanımına tahs's ed'lmel'd'r. 

6.1.3 Din veya !nançlar Açısından Özel Öneme Sahip Dinlenme veya Kutlama Günleri 

“"badet etme hakkı... bayram ve özel d'nlenme günler'n'n kutlanmasını da 'çer'r.”76 Türk'ye’de 
resm' tat'l uygulanan d'nî bayramlar Müslümanlar açısından öneme sah'p Ramazan ve 
Kurban bayramlarıdır.77 Alev'ler 'ç'n öneml' olan A$ure Günü, Hıdırellez Bayramı ve Gad'r 
Hum Bayramı, Hr'st'yanların kutladı#ı Noel ve Paskalya, Musev'ler 'ç'n özel öneme sah'p 
Ro$a$ana g'b' d'nî bayramlar 'nananların d'n veya 'nançlarıyla 'lg'l' çe$'tl' etk'nl'klere katılarak 
d'n veya 'nançlarının gerekl'l'kler'n' yer'ne get'rme haklarını kullandıkları özel zamanlardır. 

Bu günler, genell'kle, 'nanan k'$'ler'n d'#er 'nananlarla b'rl'kte b'raraya gel'p 'badet ett'kler' 
ve çe$'tl' törenler' ve d'nsel gelenekler' yer'ne get'rd'kler' günlerd'r ve b'rey ve grup 
k'ml'#'n'n olu$umu ve gel'$'m' açısından da önem ta$ımaktadır. Özell'kle, 'nancın yen' 
ku$aklara aktarımı açısından sah'p oldukları ya$amsal önem azımsanamaz. 

Okullarda sınav ve etk'nl'l'kler'n tar'hler'yle 'lg'l' düzenlemeler yapılırken bu günler'n d'kkate 
alınmaması, çocukların ve gençler'n kend' d'nler'ne a't bayram ve özel günlere katılmasını 
zorla$tırmaktadır. Aynı $ek'lde, '$ hayatında da, b'reyler'nkend' d'nler'ne a't özel günlerde 
'z'n kullanamamaları dualara, törenlere ve kutlamalara katılamamalarıyla sonuçlanmaktadır. 
Aynı $ek'lde cezaevler'nde de sadece yasalarla bel'rlenen d'nî bayramlarda a'lelerle açık 
görü$e 'z'n ver'lmekted'r. 

74 Radikal, “Orası Kilisemiz, Halı Kursu De#il” 28 Aralık 2012.
75 %alom, Gaziantep Sinagogu Kültür Merkezi Olacak, 09.04.2013
76 "HK, 22 Sayılı Genel Yorum, para. 4.
77  2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatilller Hakkında Kanun, 17.03.1981, R.G. Sayı 17284, 19.3.1981.
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B'reyler'n kend' 'nançlarına a't özel günlerde 'badetler'n' yer'ne get'reb'lmeler' 'ç'n okullarda, 
'$ yerler'nde ve cezaevler'nde gerekl' düzenlemeler'n yapılması ve tedb'rler'n alınması bu 
hakkın etk'n b'r $ek'lde korunmasını sa#lamaya yönel'k öneml' b'r adım olacaktır. 

6.2 Ö"retim Yapmak Yoluyla Dinini veya !nancını Açıklama Hakkı

6.2.1 Dinini Yayma Hakkı

D'n veya 'nanç özgürlü#ü, uygulama ve ö#ret'mde d'n'n' açıklama ve yayma hakkını da 
'çer'r.78

Türk!ye’de b!reyler!n tek ba#larına veya b!r araya gelerek d!nler!n! yaymak !ç!n 
çe#!tl! faal!yetlerde bulunmaları yasak de"!ld!r. Aks!ne, Türk Ceza Kanunu’nun 
115. Maddes!’n!n 1. Fıkrası !nancın yayılmasını engellemeye yönel!k eylemler!n 
cezalandırılaca"ına yönel!k #u !fadelere yer ver!r: “Ceb!r veya tehd!t kullanarak, b!r 
k!msey! d!nî, s!yas!, sosyal, felsef! !nanç, dü#ünce ve kanaatler!n! açıklamaya veya 
de"!#t!rmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan men eden k!#!, b!r yıldan 
üç yıla kadar hap!s cezası !le cezalandırılır.”79 

"zlemen'n yapıldı#ı dönemde gerçekle$en en az 'k' olayda, d'nler'n' yaymak 'steyen 
b'reyler'n saldırıya u#radı#ı, saldırganlara 'l'$k'n kovu$turma ba$latılmadı#ı ve ma#dur 
olan b'reylere korunma sa#lanmadı#ı görülmü$tür. D'yarbakır K'l'ses' 'nançlarıyla 'lg'l' sıkça 
sorulan sorulara cevap vermek ve 'nançlarını tanıtmak amacıyla $eh'r merkez'nde 12 N'san 
2013’te b'r stand açmı$tır. Ancak çevredek' vatanda$ların standa ve standın ba$ındak' k'$'lere 
saldırı g'r'$'m'nde bulunmaları neden'yle stand kaldırılmı$tır.80 Daha sonra benzer b'r etk'nl'k 
gerçekle$t'rmek 'ç'n D'yarbakır Val'l'#'’nden bu kez koruma taleb'nde bulunan k'l'se d'n 
görevl's'n'n taleb'n'n redded'lm'$, bu durum k'l'se üyeler'n'n 'nançlarını yaymak amacıyla 
yapmak 'sted'kler' bu etk'nl'kten vazgeçmeler'yle sonuçlanmı$tır. 

Samsun’dak' Agape K'l'ses' b'nası önünde açılan standa çevredek' vatanda$lar tarafından 
saldırıda bulunulmu$ ve üzer'ndek' "nc'l’ler yırtılmı$tır.81 Konuyla 'lg'l' soru$turma 
ba$latılmamı$ ve k'l'seye koruma tahs's' ed'lmem'$t'r.

B'reyler'n tek ba$larına veya toplu halde 'nançlarını yaymak 'ç'n yapacakları faal'yetler 'ster 
kamu görevl'ler'n'n 'sterse üçüncü $ahısların müdahales'ne maruz kalsın, bu hakkı koruma 
yükümlülü#ü devlete a'tt'r. 

78 A"HM, Kokkinakis Yunanistan, Ba$vuru No. 14307/88, 25 Mayıs 1993, para. 31.
79 Vurgu bize ait.
80 A.G. ile e-posta yazı$ması, 28.05.2013.
81 Sat7Turk, “Samsun Agape Kilisesi’ne Saldırı” 5 Mayıs 2013. 
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$ster kamu görevl!ler! !sterse üçüncü #ahıslar tarafından olsun, b!r !nancı yayma 
faal!yetler!ne kar#ı gerçekle#t!r!len engellemeler hakkında etk!n soru#turma yapılmalı 
bu tür g!r!#!mler!n cezasız kalmasına son ver!lmel!d!r. 

D!n! yayma özgürlü"ünün güvence altına alınması !ç!n ba#ta kolluk kuvvetler! olmak 
üzere tüm kamu görevl!ler! e"!t!lmel!d!r. 

D!n! yayma hakkının sadece ço"unluk d!nler!ne mensup b!reyler!n de"!l, azınlık 
!nançlarına mensup b!reyler!n de hakkı oldu"u konusunda farkındalık yaratılmalıdır. 

6.2.2 Din E%itim ve Ö%retimi Verecek Okullar Açma Hakkı

D'n veya 'nancın ö#ret'm aracılı#ıyla açıklanması dü$ünce, d'n veya 'nanç özgürlü#ünün 
temel unsurlarından b'r'd'r.82 Bu hak farklı b'ç'mlerde kullanılab'l'r. En yaygın kullanım 
b'ç'mler' d'n veya 'nanç gruplarının kend' d'n görevl'ler'n' yet'$t'rmek 'ç'n kurdukları e#'t'm 
kurumları ve kend' gruplarına mensup b'reyler' e#'tmek amacıyla açtıkları kurslar ve e#'t'm 
programlarıdır. 

Anayasa’nın 24. Maddes' d'n veya 'nancı e#'t'm veya ö#ret'm yoluyla açıklama hakkını 
açık b'r $ek'lde korumamaktadır. Bunun yer'ne, söz konusu hüküm d'n e#'t'm ve ö#ret'm' 
konusunda, “d'n ve ahlâk e#'t'm ve ö#ret'm' Devlet'n gözet'm ve denet'm' altında yapılır” 
$ekl'nde b'r 'fade 'çer'r. D'n e#'t'm ve ö#ret'm' yapan kurumlar devlet tarafından açılab'l'r. 
5580 Sayılı Özel Ö#ret'm Kurumları Kanunu’nun 3. Maddes' uyarınca, “d'n e#'t'm'-ö#ret'm' 
yapan kurumların aynı veya benzer' özel ö#ret'm kurumları açılamaz.”83 Dolayısıyla devlet, 
hem d'n e#'t'm'-ö#ret'm' yapan kurumların açılması, hem de okullardak' d'n e#'t'm' ve 
ö#ret'm'ne 'l'$k'n zorunlu ve seçmel' dersler' bel'rleme konusunda tekel konumundadır.84 

Öte yandan, 'zlemen'n yapıldı#ı dönemde Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve kanuna aykırı 
olarak e#'t'm kurumu açanlara ve buralarda ö#retmenl'k yapanlara hap's cezası öngören 263. 
Maddes' yürürlükten kaldırılmı$tır.85 Söz konusu madde 'z'ns'z Kur’an kurslarının kapatılması 
ve burada ö#retmenl'k yapanların cezalandırılması 'ç'n temel olu$turmakta 'd'. Bu de#'$'kl'k, 
d'n' ö#ret'm kurumları açılması konusunda b'r düzenleme yapılmamasına kar$ılık devlet'n 
verd'#' e#'t'm dı$ında çe$'tl' b'ç'mlerde d'nî e#'t'm veren k'$'ler'n cezalandırılmasının yasal 
dayana#ını ortadan kaldırmaktadır.

Yukarıda kısaca 'fade ed'len yasal kısıtlamalar neden'yle Türk'ye’de h'çb'r d'nî grup d'n 
e#'t'm veya ö#ret'm' vereb'lecek özel ö#ret'm kurumları açamamaktadır. Bu durum tüm 
'nanç gruplarının kend' 'stekler' do#rultusunda d'n görevl'ler' yet'$t'rememeler' ve kend' 

82 "HK, 22 Sayılı Genel Yorumu, para. 4.
83 5580 Sayılı Özel Ö#retim Kurumları Kanunu, 8 %ubat 2007
84 AYM, E 2012/65, K 2012/128, 20 Eylül 2012, R.G. 18.04.2013-28622.
85 Söz konusu madde 17.04.2013 tarihli 6460 sayılı Kanun’un 13. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmı$tır, R.G. No. 28633, 
30.04.2013. 
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toplumları 'ç'n örgün e#'t'm kurumları açamamalarıyla sonuçlanmaktadır. Bu hak önündek' 
kısıtlamalar Türk'ye’dek' pek çok farklı d'n veya 'nanç grubunun k'ml'kler'n' ve varlıklarını 
sürdüreb'lmeler'n' olumsuz b'r $ek'lde etk'lemekted'r. 

Halen kapalı olan Heybel'ada Ruhban Okulu, uzun b'r süred'r, d'n görevl's' yet'$t'rmek 
amacıyla okul açma hakkı konusunda b'r sembol hal'ne gelm'$t'r. Kamu görevl'ler'n'n 
okulun açılmasına yönel'k çalı$malara 'l'$k'n açıklamalarına kar$ın okul kapalı olmaya devam 
etmekted'r. Öte yandan, Ermen' Patr'khanes'’n'n, d'n görevl's' yet'$t'rmek amacıyla Yüksek 
Ö#ren'm Kurumu çatısı altında b'r e#'t'm kurumu açılmasına yönel'k taleb' altı yıldır kar$ılık 
göremem'$t'r. Yüksek Ö#ren'm Kurumu’nda "slâm dı$ındak' herhang' b'r 'nançla 'lg'l' 'lah'yat 
ö#ret'm' verecek b'r fakülten'n açılmasına yönel'k b'r çalı$manın olup olmadı#ı hakkında 
b'lg' ed'nmek amacıyla yaptı#ımız ba$vuruya, bu konuda herhang' b'r çalı$ma olmadı#ı 
yanıtı ver'lm'$t'r. 86 

Türk'ye’de d'n görevl's' yet'$t'rmek amacıyla e#'t'm kurumu açma yetk's' Türk'ye’de sadece 
devlete a't oldu#u ve devlet de sadece "slâm d'n'ne a't ö#ret'm kurumları açtı#ı 'ç'n, d'#er 
d'nlere mensup b'reyler ço#unlukla yurt dı$ındak' ö#ret'm kurumlarında e#'t'm almak 
zorunda kalmaktadır. "slâm d'n' çerçeves'nde devlet okullarında ver'len ö#ret'mden farklı 
b'r teoloj'k yakla$ımla kend' okullarını açmak 'steyen Müslüman gruplar da mevcuttur ve 
bunlar da kend' okullarını açamamaktadır. 

"zlemen'n yapıldı#ı dönemde, Anayasa Mahkemes'’n'n kamuoyunda “4+4+4” adıyla b'l'nen 
6287 sayılı "lkö#ret'm ve E#'t'm Kanunu 'le Bazı Kanunlarda De#'$'kl'k Yapılmasına Da'r 
Kanun’un Anayasa’ya uygunlu#unu ele aldı#ı davada, la'kl'k 'lkes'yle 'lg'l' olarak Türk'ye’de 
'nanç özgürlü#ünü etk'leyecek yen' b'r yorum ben'msem'$t'r.87 Özgürlükçü la'kl'k olarak 
tanımlanan bu yorum, uygulaması açısından hayal kırıklı#ı yaratmı$tır. N'tek'm, söz konusu 
kararla Anayasa Mahkemes' devlet'n d'n e#'t'm' ve ö#ret'm' konusunda tek karar ver'c' 
oldu#unun altını ç'zm'$ ve bundan ötürü devlet olarak d'n e#'t'm' sa#lama konusunda b'r 
poz't'f yükümlülü#e sah'p oldu#unu bel'rterek devlet'n d'n e#'t'm ve ö#ret'm' alanındak' 
etk'nl'#'n' pek'$t'rm'$t'r. Oysa 'nanç özgürlü#üne 'l'$k'n poz't'f yükümlülük, d'n veya 'nancı 
ö#ret'm yoluyla açıklamanın önündek' engeller'n kaldırılmasını gerekt'r'r. 

"zlemen'n yapıldı#ı dönemde d'n veya 'nanç grubu tems'lc'ler'yle yaptı#ımız görü$melerde, 
Türk'ye’de d'n görevl's' yet'$t'recek kurumların kurulab'lmes'n'n yolunun açılmasının 
gerekl' oldu#u d'le get'r'lm'$t'r. Yurtdı$ında ö#ret'm'n pahalı olması, d'l sorunu neden'yle 
katılımın sınırlı olması ve yurtdı$ına g'den b'reyler'n ger' dönmes'n'n zaman zaman mümkün 
olmaması, tekrar tekrar vurgulanan olumsuzluklar olarak not ed'lm'$t'r. 

D'n görevl's' yet'$t'rmeye yönel'k e#'t'm'n devlet ün'vers'teler' ve özel ö#ret'm kurumları 
bünyes'nde gerçekle$t'r'lmes', bu e#'t'm'n kamu kaynakları veya özel kaynaklarla 

86 Bilgi Edinme Ba$vurusuna aldı#ımız cevap, 12.02.2013.
87 Supra not 83.
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yapılması konusunda farklı 'nanç grupları arasında ve grupların kend' 'ç'nde farklı görü$ler 
bulunmaktadır. 

D!n veya !nancın e"!t!m ve ö"ret!m aracılı"ıyla açıklanması hakkına !l!#k!n olarak 
bütüncül b!r yakla#ım serg!leneb!lmes!, tüm !nanç gruplarına kend! !ht!yaçlarına cevap 
vereb!lecek d!n görevl!ler! yet!#t!rme hakkının tanınması ve her !nanç grubunun kend! 
d!n görevl!ler!n! yet!#t!rmek üzere e"!t!m kurumları açab!lmeler!ne olanak sa"lanması 
!ç!n yasa ve yönetmel!klerde gerekl! de"!#!kl!kler yapılmalıdır. 

S!yaset yapıcıların, d!n görevl!s! yet!#t!rme amacıyla kurulacak kurumların kamu 
kaynaklarıyla f!nanse ed!l!p ed!lmemes! veya bu f!nansmanın sa"lanması !ç!n 
devlet ve özel sektör arasında yapılacak !#b!rl!"!n!n b!ç!mler! hakkında !nsan hakları 
standartlarıyla uyumlu formüller gel!#t!rmes! ve bu konuda olu#turulacak d!yalog !ç!n 
!lg!l! tara%arla f!k!r alı#ver!#!nde bulunması yer!nde olacaktır. 

6.3 Uygulama Yoluyla !nancını Açıklama Hakkı

6.3.1 Dinî Semboller ve/veya Giyisiler

Kamu görevl'ler'n'n d'n veya 'nançlarını uygulamada açıklama haklarına yönel'k sınırlamalar 
devam etmekted'r. Kısıtlamaların temel yasal dayana#ı Kamu Kurum ve Kurulu$larında 
Çalı$an Personel'n Kılık ve Kıyafet'ne Da'r Yönetmel'k’'n 5. Maddes'nde yer alan ve özell'kle 
kadınlar 'ç'n ba$ın açık olması, erkekler 'ç'n 'se sakal tıra$ı olunması gerekt'#' yönündek' 
düzenlemed'r.88

"zlemen'n yapıldı#ı dönemde kamu kurulu$larında özell'kle ba$örtüsünün kullanılmasına 
serbestl'k get'r'lmes' 'ç'n çe$'tl' kampanyalar ba$latılmı$tır. Ancak kamu görevl'ler'n'n kıyafet' 
konusunda henüz yen' b'r düzenleme yapılmamı$tır.

Bu dönemde Danı$tay 8. Da'res',  kamu h'zmet' yapsalar da serbest meslek 'cra 
ett'kler' gerekçes'yle avukatların Anayasa’da bel'rt'len kamu görevl's' tanımına dah'l 
ed'lemeyecekler'n' bel'rtm'$ ve avukatların “ba$ları açık” görev yapacaklarına 'l'$k'n Türk'ye 
Barolar B'rl'#'’n'n meslek kurallarında yer alan düzenlemen'n yürütmes'n' durdurmu$tur.89

2596 sayılı Bazı K'sveler'n G'y'lemeyece#'ne Da'r Kanun’a ba#lı olarak, hang' d'n veya 
mezhebe a't olursa olsun, d'nî b'r statü ya da makamı tems'l eden kıyafetler'n g'y'lmes'ne 
kısıtlama get'r'lmekted'r.90 Bu kanuna göre, h'çb'r d'nden d'n görevl's' görev'n' ve/veya 
makamını tems'l eden g'ys'ler g'yememekted'r. Ancak Bakanlar Kurulu kararıyla, bel'rl' d'nî 
grupların herb'r'n'n b'r tems'lc's'ne olmak üzere, kamuya açık alanlarda makamları tems'l 

88 Bakanlar Kurulu Kararı No. 16/7/1982-82/5105, Kamu Kurum ve Kurulu$larında Çalı$an Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair 
Yönetmelik, R.G. 25.10.1982/17849. 
89 NTVMSNBC, “Danı$tay’dan ba$örtülü avukata vize”, 24.01.2013.
90  Bazı Kisvelerin Giyilemeyece#ine Dair 2596 Sayılı Kanun, 3 Aralık 1934, Madde 1. 
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eden g'ys'ler g'yme 'zn' ver'lmekted'r.91A"HS’n'n 9. Maddes' b'r d'nsel 'nancın emrett'#' 
$ek'lde davranma hakkını her zaman garant' altına almasa da,92 söz konusu kuralların 
b'reyler'n d'n veya 'nançlarını uygulama (g'ys') 'le açıklama haklarını da gözetecek $ek'lde 
yen'den düzenlenmes' yer'nde b'r adım olacaktır. Kısıtlama kr'terler' ancak k'$'n'n d'nsel 
statü veya makam 'fade eden g'y's's'n' d'n'n' zorla kabul ett'rmek ve/veya çıkar sa#lamak 
amacıyla kullandı#ı durumlarda uygulanab'l'r.

Gerek b!reyler!n herekse kamu görevl!ler!n!n d!n! semboller! ve/veya g!y!s!ler! kullanma 
hakkı ancak yasalarla ve demokrat!k toplumda gerekl! oldu"u takd!rde, !nsan hakları 
sözle#meler!nde bel!rlenen kısıtlama ölçütler!ne r!ayet ed!lerek sınırlanab!l!r. Kamu 
kurulu#larında d!n veya !nancın uygulama yoluyla açıklanması (ba#örtüsü, haç, k!ppa, 
sakal, namaz veya ba#ka dualar g!b!) bütüncül b!r #ek!lde ele alınmalı ve k!mse !ç!n 
ayrımcılıkla sonuçlanmamalıdır.

D!n! sembol ve/veya g!y!s!ler!n kullanımına !z!n ver!ld!"! durumlarda devlet!n tarafsızlık 
ve ço"uculu"u güvence altına alma yükümlülü"ü gözet!lmel!d!r. K!mse yasal veya f!!l! 
olarak d!nsel b!r sembol veya g!y!s!y! kullanmaya veya kullanmamaya zorlanmamalıdır. 

6.3.2 Dinî Uygulamalarda Geleneksel Olarak Kullanılan Dili Ö%renme ve Kullanma 
Hakkı 

D'n veya 'nancın uygulaması, söz konusu 'nanç grubunun 'badetler'nde geleneksel olarak 
konu$ulan d'l' kullanma hakkını da 'çer'r.93 Bu durumda 'badet ve törenlerde kullanılan 
bu d'l'n ö#ren'lmes' ve kullanılab'lmes' mümkün olmalıdır. "zlemen'n yapıldı#ı dönemde 
özell'kle Keldan' Kad'm K'l'ses'’ne mensup b'reyler'n bu konuda ma#dur'yet ya$adı#ı 
görülmü$tür. "badetler'nde anad'ller'n' kullanan bu grup 'ç'n, d'nî uygulamalarının 
devamlılı#ı ve kültürler'n'n yen' ku$aklara aktarımı 'ç'n yen' yet'$en ku$akların bu d'l' 
ö#renmes' son derece öneml'd'r. 

Hatırlanaca#ı g'b' Beyo#lu’ndak' Meryem Ana Süryan' Kad'm K'l'ses' M'll' E#'t'm Bakanlı#ı’na 
ba$vurarak Süryan'ce e#'t'm vermek 'ç'n b'r anaokulu açma taleb'nde bulunmu$ ancak bu 
talep “azınlık olmadıkları” gerekçes'yle redded'lm'$t'.94 Öte yandan, 'zlemen'n yapıldı#ı 
dönemde M'll' E#'t'm Bakanlı#ı’nın Gökçeada’da b'r Rum azınlık okulunun açılmasına 'z'n 
vermes' 'y' b'r örnekt'r ve olumlu b'r gel'$me olarak not ed'lmel'd'r.95 

Bu 'k' ba$vuru arasındak' fark, Türk'ye hükümet'n'n, Rum Ortodoks cemaat'n'n aks'ne 
Süryan' cemaat'n', Lozan Antla$ması’nda koruma altına alınan azınlık haklarına sah'p b'r grup 

91 Bazı Kisvelerin Giyilemeyece#ine Dair 2596 Sayılı Kanun, 3 Aralık 1934, Madde 1.
92 A"HM, Pichon ve Sajous Fransa, Ba$vuru No. 49853/99, CEDH 2001-X
93 "HK, 22 Sayılı Genel Yorum, para. 4.
94 Agos, “Süryanilere anadilde e#itim reddi: ‘’Azınlık de#ilsiniz yabancı dilde e#itim yapamazsınız’’’, 17 A#ustos 2012.
95 Radikal, “Gökçeada’ya Rum Okulu Müjdesi”, 23.03.2012.
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olarak tanınmamasından kaynaklanmaktadır. Oysa Lozan Antla$ması, herhang' b'r ayrım 
yapmadan gayr' Müsl'm azınlıklardan söz etmekted'r.96

D!nî tören ve !badetlerde kullanılan d!ller!n ö"ret!lmes! amacıyla e"!t!m kurumlarının 
açılab!lmes! !ç!n gerekl! yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Kamu görevl!ler! Lozan Antla#ması’ndak! gayr! Müsl!m azınlıklar !fades!n!, Müslüman 
olmayan tüm b!reyler ve gruplar !ç!n uygulamalıdır.

Avrupa Konsey! Bölgesel veya Azınlık D!ller! !ç!n Avrupa &artı’nı !mzalamalı ve yürürlü"e 
koymalıdır. 

Avrupa Konsey! Ulusal Azınlıkların Korunması !ç! Çerçeve Sözle#mes!’n! !mzalamalı ve 
yürürlü"e koymalıdır.

6.3.3 Din Görevlisi Atama Hakkı

D'nî toplulukların özerk varolu$ları “demokrat'k b'r toplumda ço#ulculuk 'ç'n vazgeç'lmezd'r 
ve bu nedenle A"HS’n'n 9. Maddes'nde sa#ladı#ı korumanın özünde yer alır” ve “ b'r 
toplulu#un ya$ama b'ç'm'ne da'r örgütlenme 9. Madde tarafından korunmadı#ı zaman, 
b'rey'n d'n veya 'nanç özgürlü#ünün d'#er tüm unsurları kırılgan hale gel'r”.97 

A"HM b'rçok davada d'nî l'derler'n d'nî topluluklara üye olan b'reyler 'ç'n önem'n' ve 
topluluk ya$amına katılımın A"HS’n'n 9. Maddes' tarafından korunan b'rey'n d'n'n' açıklaması 
özgürlü#ü kapsamında oldu#unu not etm'$t'r. A"HM’e göre 'nananların d'n veya 'nanç 
özgürlü#ü, toplumsal yapılarının örgütlenme b'ç'm' konusunda “keyf' devlet müdahales'ne 
maruz kalmamalarına” ba#lıdır.98 

Buna ek olarak, “d'n veya 'nancın uygulaması ve ö#ret'm' özgürlü#ü, toplulukların kend' d'nî 
l'derler'n' ve d'nler'n' ö#retecek k'$'ler' seçme hakkını da 'çer'r”.99 

Türk'ye’de d'n görevl's' atamaya yönel'k kısıtlamaların k'm' yasalardan kaynaklanırken, k'm' 
de yasal b'r dayana#ı olmayan uygulamalara dayanmaktadır.

D!n Görevl!s! Atamaya Yönel!k Kısıtlamalar

"zlemen'n yapıldı#ı dönemde, d'n görevl's' atama konusunda farklı d'nî gruplara yönel'k 
farklı yasa ve uygulamaların sürdü#ü gözlemlenm'$t'r. Türk'ye’dek' bütün cam'ler'n d'n 

96 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bakınız Baskın Oran, xx
97 A"HM, Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church ve Di#erleri Bulgaristan, Ba$vuru No. 412/03 ve 35677/04, 22 Ocak 
2009. 
98 "bid. 
99 "HK, 22 Sayılı Genel Yorum 22, para. 4.
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görevl'ler' D'yanet "$ler' Ba$kanlı#ı tarafından atanmaktadır. Bazı gayr'müsl'm grupların -Rum 
Ortodoks, Ermen' Apostol'k, Musev'- en üst düzeydek' d'nî l'derler'n'n atanması a$amasında 
'se çe$'tl' müdahaleler olmaktadır. Bu müdahaleler yasal b'r dayanaktan z'yade gelenek 
hal'n' almı$ uygulamalardan kaynaklanmaktadır. 

Öte yandan, Alev', Protestan, Yehova’nın %ah'd' g'b' yerel grupların d'n' l'derler'n'n 
atanmasına prat'kte herhang' b'r müdahale söz konusu de#'ld'r. 

Bazı d'n veya 'nanç grupları Türk'ye Cumhur'yet' vatanda$ı olmayan d'n görevl'ler' veya 
ö#retmenler'nden h'zmet almaktadır. Ba$ta Türk'ye’de d'n görevl's' yet'$t'r'lememes' olmak 
üzere bunun pek çok farklı neden' vardır. Örne#'n, bazı d'nî gruplar Türk'ye dı$ında ya$ayan 
d'nda$larının olu$turdu#u gruplarla ba#lara sah'pt'rler ve Türk'ye’de d'n görevl's' olarak 
görevlend'rmek üzere bu gruplardan k'$'ler' terc'h edeb'l'rler ya da Türk'ye’de yabancılara 
yönel'k 'badet yerler' 'ç'n atanacak Türk'ye vatanda$ı olmayan d'n görevl'ler'ne 'ht'yaç 
olab'l'r. 

Son zamanlarda, yabancı d'n görevl'ler'n'n çalı$ma 'zn' alma konusunda sorunlar ya$adıkları 
gözlenmekted'r. 

Burada sorun, görünü$te, yabancı d'n görevl's' statüsü veya çalı$ma 'zn' 'ç'n net ve er'$'leb'l'r 
b'r kr'ter ve prosedürün bulunmamasıdır. D'yarbakır Protestan K'l'ses'’nde va'zl'k yapan J.M. 
adlı k'$'n'n Türk'ye’de kalı$ v'zes' yen'lenmed'#' g'b', sınır dı$ı ed'ld'#' ve D'yarbakır K'l'ses' 
Derne#'’ne de ceza kes'ld'#' rapor ed'lm'$t'r.100 Söz konusu olayda d'n görevl's' v'zes' almak 
'ç'n ba$vurmak amacıyla nasıl b'r yol 'zlenece#'n' ö#renmek 'ç'n defalarca ba$vuru yapıldı#ı 
halde Dı$'$ler' Bakanlı#ı’ndan cevap alınamamı$tır. Yabancı d'n görevl'ler'n'n çalı$ma 
'zn' "ç'$ler' Bakanlı#ı’nca ver'lmekted'r.101 Ancak Türk'ye’de Türk vatanda$larına a't d'n 
kurumlarında yabancı b'r d'n görevl's'n'n görevlend'r'lmes' hakkında herhang' b'r mevzuat 
bulunmamaktadır. 

Türk'ye Cumhur'yet' vatanda$ı olmayan ve Türk'ye’de 'kâmet eden yabancıların 'badet 
yerler'nde görev yapan yabancı d'n görevl'ler'ne çalı$ma 'zn' ver'lmes'nde de sorunlar 
ya$andı#ı 'zlemen'n yapıldı#ı dönemde yapılan görü$melerde ö#ren'lm'$t'r. 

Rum Ortodoks K'l'ses' Genel Mecl's'’nde görev alacak rah'pler'n Türk vatanda$ı olması 
gerekl'l'#' kamu görevl'ler' tarafından 'fade ed'lm'$,102 hatta Türk'ye’de cemaat' ve 
dolayısıyla d'n görevl'ler'n'n sayısı azalan Rum Ortodoks K'l'ses' mensupları arasında 

100 Diyarbakır Protestan Kilisesi temsilcisiyle e-mail ileti$imi, ve Agos, “Diyarbakır’da Rahibe %ok Sınırdı$ı”, 22.02.2013.
101 "zleme döneminde yaptı#ımız bilgi edinme ba$vurusunda Çalı$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı#ı’nda aldı#ımız bilgiye 
göre, “ Uygulama Yönetmeli#imizin 54. Maddesinde “Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde 
faaliyet gösteren okullardaki yabancı ö#retmenlere, Türkiye’de yabancı ülkelerin kültür kurumlarındaki görevlilerine, din 
kurumlarında görevlendirilecek din görevlilerine, çalı$mak üzere ikamet izinleri "çi$leri Bakanlı#ınca verilir. Bu konulardaki 
izin ba$vuruları Dı$i$leri Bakanlı#ı kanalı ile yapılır” denilmektedir, 16.08.2013.
102 Haziran 2007’de Danı$tay Patrikhane’nin seçimlerine katılacak bireylerin hepsinin Türk vatanda$ı olması ve seçimler 
sırasında Türkiye’de çalı$ıyor olması gerekti#ine hükmetmi$tir. 
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Türk'ye Cumhur'yet' vatanda$ları olmayanların vatanda$lık 'ç'n ba$vurab'lecekler' açıklaması 
yapılmı$tır.103 Oysa Genel Mecl's üyeler'n'n Türk'ye Cumhur'yet' vatanda$ı olmaları 
gerekl'l'#'n'n yasal b'r dayana#ının olmadı#ı görülmekted'r. 

D!n veya !nanç grupları d!n görevl!s! seçme ve atama süreçler!nde özgürdür. Türk!ye 
Cumhur!yet! vatanda#ları ve yabancılar, uluslararası hukuk çerçeves!nde d!n veya 
!nanç özgürlükler!n!, d!nî topluluklarının hayatına katılarak kullanma konusunda 
e#!t muamele görmel!d!r. Bu hakların “ancak kamu güvenl!"!n!n, kamu düzen!n, 
genel sa"lı"ın veya ahlâkın ya da ba#kalarının hak ve özgürlükler!n!n korunması 
!ç!n demokrat!k b!r toplumda zorunlu tedb!rlerle ve yasayla” sınırlanab!lece"! 
unutulmamalıdır. 

Gerek Türk!ye Cumhur!yet! vatanda#ı olmayanlara a!t d!nî kurumlarda gerekse Türk!ye 
Cumhur!yet! vatanda#larına a!t d!nî kurumlarında görevlend!r!lecek yabancı uyruklu 
d!n görevl!ler! !ç!n, uluslararası hukukla uyumlu, açık, er!#!leb!l!r ve öngörüleb!l!r b!r 
yasal düzenleme yapılmalıdır.

D!n! Ünvanların Kullanılmasına Yönel!k Sınırlamalar

D'nî ünvanlar özünde 'nanç gruplarının kend' 'ç'$ler'n'n b'r parçasıdır ve aslında yasal b'r 
konu de#'ld'r. D'n veya 'nanç özgürlü#ü, d'nî grupların kend' d'n adalarını atayab'lmes' g'b' 
konularda bel'rl' b'r özyönet'm hakkını da 'çer'r. D'n görevl'ler'n'n kullandı#ı ünvanlar da bu 
bu 'ç'$ler' dah'l'nde de#erlend'r'lmel'd'r. 

677 Sayılı Tekke ve Zav'yeler'n Kapatılması ve Türbedarlıklarla Bazı Ünvanların Men ve 
"lgasına Da'r Kanun’a göre “ $eyhl'k, derv'$l'k, mür'tl'k, dedel'k, sey'tl'k, çeleb'l'k, babalık, 
em'rl'k, nak'pl'k, hal'fel'k, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayıptan haber vermek ve 
murada kavu$turmak maksad'yle nüshacılık g'b' ünvan ve sıfatların 'st'mal'yle bu ünvan ve 
sıfatlara a't h'zmet 'fa ve k'sve 'kt'sası” yasaklanmı$tır.104

Söz konusu madde günümüzde kullanılan b'rçok ünvanı yasaklamı$ oldu#u halde, madde 
temel alınarak kovu$turmaya u#ramı$ b'reyler'n sayısı çok azdır. "çt'had, bu ünvanların çıkar 
sa#lamak amacıyla kullanılmasının yasak oldu#u $ekl'nde gel'$m'$t'r. 

Sadece bel'rl' d'n' ünvanları yasaklayan ve aslında gerekl'l'#'n' y't'rd'#' dü$ünülerek 
uygulanmayan bu hükmün kaldırılması Türk'ye’n'n 'nsan hakları yükümlülükler'yle uyumlu 
b'r adım olacaktır.

Öte yandan, ba$ka d'nî ünvanlarla 'lg'l' yasal düzenlemeler olmasa da bazı ünvanların 
kullanılmasına 'dar' uyarılarla müdahalede bulunulmu$tur. Rum Ortodoks Patr'#'’n'n 

103 Hürriyet, “Ekümenik Sıfatı Rahatsız Etmiyor”, 15.05.2010.
104 677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması ve Türbedarlıklarla Bazı Ünvanların Men ve "lgasına Dair Kanun, 30.11.1925, 
Madde 1.
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“ekümen'k” sıfatını kullanmasını kısıtlayan, Ermen' Apostol'k Patr'#'n'’n'n Türk'ye Ermen'ler' 
Patr'#' ünvanını kullanmaya zorlayan herhang' b'r yasal hüküm bulunmamaktadır. Kamu 
görevl'ler'n'n Rum Ortodoks Patr'#'’n'n “ekümen'k” ünvanını kullanmasını engellemeler', 
Hahamba$ı’nın ünvanının “Türk'ye Hahamba$ı” yer'ne “Türk'ye Yahud'ler' Hahamba$ı” olarak 
de#'$t'r'lmes' uyarıları, d'n özgürlü#ü hakkına müdahale olu$turmaktadır.

D!n veya !nanç grupları d!n görevl!ler!n!n kullanaca"ı ünvanlar konusunda !ç!#ler!nde 
!nsan hakları standartları çerçeves!nde özgür olmalıdır. D!n veya !nanç özgürlü"ü hakkı 
bakımından bu anlamdak! yasal veya f!!l! engeller kaldırılmalıdır. 

6.3.4 Ki$inin Din veya !nancına Uygun bir "ekilde De&n Hakkı ve Mezarlıklar

Türk'ye’de mezarlıklarla 'lg'l' h'zmetler büyük$eh'r beled'yeler' ve köy yönet'mler'n'n faal'yet 
alanına g'rmekted'r.105 Mezarlıklar konusunda, b'reyler'n 'nanç özgürlü#üyle 'lg'l' en az 'k' 
mesele ortaya çıkmaktadır. Bunlardan b'r'nc's' farklı 'nanç gruplarına mensup b'reyler'n 
farklı alanlarda mezarlık talepler'n'n kar$ılanması, 'k'nc's' 'se b'reyler'n def'n '$lemler'n'n 
'nançlarına uygun b'r $ek'lde yapılmasıdır.

Yargıtay’a göre beled'yeler'n, “mezarlık h'zmet'n'n yalnız Müslüman vatanda$lara 
hasred'lmes'ne 'mkân yoktur. Beled'yeler, Türk uyruklu gayr'müsl'm vatanda$lar 'ç'n de 
mezarlık alanı tes's etmek ve bunu sürekl' b'r h'zmet kılmakla mükelleft'rler. Bu nedenle, 
[örne#'n] Ortodoks mezarlıklarının kontrolü Rum Ortodoks cemaat'ne de#'l, beled'yeye 
a'tt'r.”106 Oysa, Lozan Barı$ Antla$masının 42. Maddes'’n'n üçüncü fıkrasında; “Türk Hükümet', 
söz konusu azınlıklara a't k'l'selere, havralara, mezarlıklara ve ötek' d'n kurumlarına tam b'r 
koruma sa#lamayı yükümlen'r” den'lmekted'r.107 

"zlemen'n yapıldı#ı dönemde "stanbul Protestan Vakfı’nın mezarlık taleb'ne kar$ılık 
Büyük$eh'r Beled'yes' tarafından mezarlık tahs's' yapılmamı$tır.108 

Mezarlık tahs!s! !#!, d!n veya !nanç özgürlü"ü hakkı ve devlet!n tarafsızlık ve ço"ulculu"u 
gözetme yükümlülükler! asaslarına göre yapılmalıdır. 

Türk'ye’de cenazeler yakılamaz ancak b'r k'$'n'n kend's'n'n veya b'r'nc' dereceden yakınının 
yurtdı$ından get'r'lecek küller' Türk'ye’de uygun b'r mezarlıkta muhafaza ed'l'r.109 Bu 
durum, yakılarak gömülmek veya küller'n'n muhafaza ed'lmes'n' 'steyen çe$'tl' b'reyler'n 
ölümler'nden sonra cenazeler'n'n ne yapılaca#ına da'r k'$'sel tasarruflarının önünde b'r 
engel olu$turmaktadır. B'reyler ölümler'nden sonra bedenler'n'n nasıl b'r uygulamaya tab' 

105 5216 Sayılı Büyük %ehir Belediyesi Kanunu, Madde 7.
106 Yargıtay "çtihadı Birle$tirme Genel Kurulu 16.11.1968 T. E. 1968/6 K. 1968/14.
107 Anayasa Mahkemesi 27.12.2002 T. E. 2002/146 K. 2002/201- RG: 11 Aralık 2003 – 25313. Ayrıca, Kadastro Kanunun 
16/A maddesine göre genel mezarlıkların belediye adına tescil edilmesi gerekir. (Yargıtay 16. HD 6.2.2003 T. E. 2003/323 K. 
2003/251)”
108 "stanbul Protestan Vakfı temsilcisi ile görü$me, 24 Haziran 2013.
109 Mezarlık Yerlerinin "n$aası ile Cenaze Nakil ve De&n "$lemleri Hakkında Yönetmelik, Madde 38 (1).
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tutulaca#ını kend' terc'hler'yle bel'rleme özgürlü#üne sah'p olmalıdır ve bu hakları ancak 
demokrat'k toplumlarda gerekl' görülen objekt'f nedenlerle kısıtlanab'l'r.

6.3.5 Örgütlenme Özgürlü%ü

A"HM 'çt'hadı d'n veya 'nanç özgürlü#ünün sadece b'reysel de#'l, aynı zamanda kollekt'f 
b'r hak oldu#unu vurgulamı$tır.110 Bu ba#lamda, A"HM b'rçok kez, 9. Madden'n örgütlenme 
özgürlü#ünü koruyan 11. Madde 'le b'rl'kte yorumlanması gerekt'#'n'n altını ç'zm'$t'r: 

Ayrıca, d!nî topluluklar, geleneksel olarak organ!ze olmu$ yapılar b!ç!m!nde varlıklarını 
sürdürdükler! !ç!n 9. Madden!n, d!nî b!r topluluk olarak örgütlenme hakkını devlet!n 
haksız müdahaleler!ne kar$ı koruyan 11. Madde ı$ı#ında yorumlanması $arttır. Bu $ek!lde 
görüldü#ünde, !nananların, b!reyler!n d!nler!n! ba$kalarıyla b!rl!kte topluluk olarak 
açıklamayı da !çeren d!n özgürlü#ü hakkının devlet müdahales! olmadan özgürce 
ya$ab!lmeler! beklent!s!n! de !çer!r. Gerçekten de, d!nî toplulukların özerk varlıkları demokrat!k 
b!r toplumda ço#ulculuk !ç!n vazgeç!lmezd!r ve bu nedenle, 9. Madden!n sa#ladı#ı 
korumanın özünde yer alan b!r meseled!r. 

Ek olarak, k!$!n!n d!n!n!, özell!kle kollekt!f boyutuyla açıklamasının b!r yolu, toplulu#un 
mensuplarının ve f!z!k! varlıklarının hukuk! olarak korunmasından geçer. Bu nedenle 9. 
Madden!n sadece 11. Madde ı$ı#ında de#!l, aynı zamanda 6. Madde [ad!l yargılama] ı$ı#ında 
da de#erlend!r!lmes! gerek!r. 111 

Sonuç olarak, 'nanç gruplarının d'n veya 'nançlarını 'sted'kler' takd'rde, kend' terc'hler' 
do#rultusunda, b'rl'kte açıklama haklarını mümkün hale get!recek yasal düzenlemeler'n 
yapılması gerekl'd'r.

N'tek'm, B'rle$m'$ M'lletler D'n Özgürlü#ü Özel Raportörü bu konuda devletler'n 
sorumlulu#unun altını ç'zmekted'r:

Böyles! [tüzel k!$!l!k hakkında] b!r !dar! karar, merhamete dayalıymı$ g!b! anla$ılmamalıdır. 
Uluslararası hukuk uyarınca, devletler, d!n veya !nanç özgürlü#ü de dah!l olmak üzere, 
!nsan haklarının tam anlamıyla kullanılab!lmes! !ç!n akt!f b!r rol almak zorundadır. Tüzel 
k!$!l!k kazanmakla !lg!lenen tüm d!n veya !nanç gruplarına yasal ve f!!l! olarak er!$!leb!l!r 
olan yasal seçenekler! sa#lamayan devletler, d!n veya !nanç özgürlü#ü hakkından do#an 
yükümlülükler!n! yer!ne get!rmem!$ olacaklardır.112 

Türk'ye’de bunu mümkün kılacak b'r yasal düzenleme bulunmadı#ı 'ç'n, 'nanç grupları, 
'nanç grubu olarak tüzel k'$'l'k kazanamamaktadır. Avrupa Konsey' Vend'k Kom'syonu’nun 

110 A"HM, Hasan ve Chaush Bulgaristan, Ba$vuru No. 30985/96 26 Ekim 2000.
111 A"HM, Bessarabiya Metropolit Kilisesi Moldova, Ba$vuru No. 45701/9913, Aralık 2001. 
112 BM Din Özgürlü#ü Özel Raportörü Raporu, A/HRC/19/60, 22 Aralık 2011, para. 43.
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Türk'ye’de gayr'müsl'm 'nanç gruplarının tüzel k'$'l'k sorunu üzer'ne yaptı#ı 'nceleme 
sonucunda yayınlamı$ oldu#u tavs'ye kararı hâlâ güncell'#'n' korumaktadır: 

Vened!k Kom!syonu Türk!ye yetk!l!ler!n! reform sürec!n! devam ett!rmeye ve tüm gayr! Müsl!m 
d!nî toplulukların tüzel k!$!l!k kazanmasını mümkün kılacak yasal düzenlemey! yapmaya 
te$v!k eder. Avrupa’da bununla !lg!l! pekçok model mevcuttur ve Türk!ye yetk!l!ler!, Avrupa 
"nsan Hakları Sözle$mes!’yle tam olarak uyumlu oldu#u sürece, ülkeler! !ç!n en uygun 
oldu#unu dü$ündükler! model! d!kkate almakta özgürdür. Bu yasa çıkana kadar, vakı&ar ve 
derneklerle !lg!l! yasalar da dah!l olmak üzere, mevcut kurallar, d!nî toplulukların tüzel k!$!l!#e 
sah!p olmadı#ı gerçe#!nden hareketle, d!n özgürlü#ü üzer!ndek! kısıtlamaları m!n!m!ze 
edecek $ek!lde yorumlanmalıdır.113 

Bu durum, tüm 'nanç grupları 'ç'n geçerl'd'r. 

"zlemen'n yapıldı#ı dönemde "zm'r’de bulunan Santa Mar'a K'l'ses', tüzel k'$'l'#' olmadı#ı 
ve mülkler' üzer'ndek' hakkını kanıtlayamadı#ı 'ç'n k'l'se çevres'ndek' mülkler' Haz'ne’ye 
devred'lm'$t'r.114 

Ek olarak, Rum Ortodoks Patr'khanes', Ermen' Apostol'k Patr'kl'#' g'b' d'nî kurumlar herhang' 
b'r tüzel k'$'l'#' bulunmadı#ı 'ç'n, bu kurumların d'n veya 'nanç özgürlü#ü, ad'l yargılama 
ve mülk'yet hakkı da dah'l olmak üzere temel 'nsan haklarını etk'n b'r $ek'lde kullanmaları 
önündek' kısıtlamalar 'zlemen'n yapıldı#ı dönemde de devam etm'$t'r.

D'n veya 'nanç gruplarının bazı faal'yetler' gerçekle$t'reb'lmek 'ç'n kullanab'lecekler' 
kurumsal modeller vakıf ve derneklerd'r. Öncel'kle, her 'k' yapı da 'nanç gruplarının do#aları 
ve geleneksel olarak yaptıkları faal'yetler d'kkate alınarak olu$turulmu$ yapılar de#'ld'r. Her 
'k' yapı da, bu 'nanç gruplarına, grup olarak, tüzel k'$'l'k kazandırmaz. Gerek vakıf yapısı, 
gerekse dernek yapısı bu anlamda öneml' kısıtlamalar 'çermekted'r. 

Benzer $ek'lde, bazı 'nanç gruplarının üst kurumları 'ç'n de farklı b'r tüzel k'$'l'k yapısı 
olu$turulma 'ht'yacı devam etmekted'r. Örne#'n, Ermen' Apostol'k Patr'khanes', Rum 
Ortodoks Patr'kanes', Türk'ye Musev'ler' Hahamba$ılı#ı g'b' d'n' tems'l ve üst kurumları ne 
vakıf ne de dernek yapılarını kullanab'l'r. 

Tüm !nanç gruplarının ve bunların üst kurumlarının tüzel k!#!l!k kazanab!lmes! !ç!n 
gerekl! yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Bunlara ek olarak, 'zlemen'n yapıldı#ı dönemde, agnost'k ve ate'st b'reyler ve grup 
tems'lc'ler'yle yapılan görü$melerde, bu gruplar dernek veya vakıf olarak örgütlenmekten 
kaçındıklarını 'fade etm'$lerd'r. N'tek'm, Türk'ye’de agnost'k veya ate'stler'n dernek veya 

113 Supra not 70.
114 Supra not 69.
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vakıf b'ç'm'nde örgütlü b'r yapısı bulunmamaktadır. Bunun temel nedenler', b'r taraftan 
kamu görevl'ler'n'n 'dar' engellemeler çıkaraca#ı end'$es', d'#er taraftan da, b'r dernek veya 
vakıf kurduklarında görünürlükler'n'n artacak olması sebeb'yle hedef hal'ne gelecekler' 
kaygısıdır. Yasal b'r engel olmamasına kar$ın 'nançsız b'rey ve grupların örgütlenme 
özgürlükler'n' etk'n b'r $ek'lde kullanamamaları ma#dur'yetle sonuçlanmaktadır. 

Ate!stler de dah!l olmak üzere, tüm !nanç gruplarının örgütlenme haklarını etk!n b!r 
#ek!lde kullanab!lmeler! !ç!n gerekl! tüm tedb!rler alınmalıdır. 

Bu tür !nanç gruplarına toplumun tüm kes!mler! tarafından saygı göster!lmes! !ç!n 
dü#ünce ve !nanç özgürlü"ü konusunda farkındalık yaratılmalı ve ba#ta kamu 
görevl!ler!n!n yakla#ımı olmak üzere ate!stlere yönel!k olumsuz ve karalayıcı 
söylemlerden kaçınılmalıdır. 
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"nanç Gruplarının Tüzel K'$'l'k Kazanma Hakkı115

Tüzel K!$!l!k Kazanma Hakkı "nanç grubu olarak tüzel k!$!l!k kazanma hakkı, dernek veya 
vakıf olarak örgütlenme $ekl!ndek! formüllerden farklı olarak, !nanç grubu olarak kend!ne 
özgü b!r tüzel k!$!l!#e sah!p olma hakkını !çer!r. Tüzel k!$!l!k kazanma hakkı “mümkün 
kılıcı” b!r haktır. “"nanç toplulu#u” d!ye adlandırılab!lecek bu tüzel k!$!l!k b!ç!m!, !nanç 
gruplarına, d!n veya !nançlarını açıklama haklarını grup olarak gerçekle$t!rme olana#ı 
ver!r. Bunu yaparken !nanç toplulu#u hak ve yetk! sah!b! olur ve gerek akt!v!teler! gerekse 
varlıkları yasal koruma altına alınır. Örne#!n, b!r !nanç grubu !badet yer! !ç!n b!r araz! 
veya mülk satın aldı#ında, bu !badet yer! b!r vakıf veya derne#!n de#!l, do#rudan !nanç 
toplulu#unun mülk!yet!nde olacaktır. Avrupa’da farklı ülkelerde !nanç gruplarının, tüzel 
k!$!l!k elde etmes! !ç!n çe$!tl! formüller gel!$t!r!lm!$t!r. Bunlar genel olarak dört kategor!de 
toplanab!l!r:

• Ana akım veya ço#unluk d!n! !ç!n !ç!n devlet k!l!ses!, d!#er !nanç grupları !ç!n farklı 
kurallar geçerl!d!r (BK ve bazı "skand!nav ülkeler!).

• En köklü veya en büyük nüfusa sah!p ve bazıları kamu görevler! üstlenm!$ olan 
d!nî gruplar !ç!n kamu tüzel k!$!l!#!, d!#er gruplar !ç!nse ba$ka tüzel k!$!l!k yapıları 
mevcuttur (Alman gelene#!ne yakın ülkelerde uygulanır).

• Tüm d!nî gruplar !ç!n !nanç grubu olarak tüzel k!$!l!k kazanma mümkün hale 
get!r!lm!$t!r.

• Sadece dernek ve vakıfların kurulmasının mümkün oldu#u durumlarda, d!nî 
gruplar !ç!n özel b!r tüzel k!$!l!k yapısı mevcut de#!ld!r. Örne#!n "ng!ltere’de devlet 
k!l!ses! statüsüne sah!p olmayan !nanç gruplarını hayır kurumları kurma olana#ına 
sah!pt!r. Hayır kurumu tüzel k!$!l!k !mkânı sa#lamasa da, bazı ayrıcalıklar ve 
faydalar sa#lamaktadır ve Büyük Br!tanya s!stem! !ç!nde d!nî grupların uygulamada 
duyacakları !ht!yaçları kar$ılamaktadır.

Avrupa’da b!rçok ülkede d!nî topluluklar !ç!n özel b!r tüzel k!$!l!k statüsü mevcuttur. Ulusal 
mevzuatta olu$turulan bu yapılar d!n veya !nanç gruplarının özell!kler!n!, yapılarını, 
faal!yetler!n! ve !$ley!$ b!ç!mler!n! d!kkate alarak olu$turulmaktadır. Bunlar vakıf veya 
dernek yapılarından farklı b!r hukuk! statüdür. Örne#!n, Norveç’te, Norveç K!l!ses! devlet 
k!l!ses! statüsüyle devlet !dares!n!n b!r parçası !ken, d!#er d!nî topluluklar !ç!n özel b!r tüzük 
vardır. D!#er d!nî topluluklar ed!nd!kler! bu özel tüzel k!$!l!kle devlet k!l!ses!yle benzer 
haklara, ayrıcalıklara ve f!nansmana sah!p olab!l!rler. 

115 Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu, Görü$ No. 535 / 2009 15 Mart 2010 belgesi temel alınarak hazırlanmı$tır. 
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7. SAVUNMASIZ DURUMDA OLAN B!REYLER!N 
DURUMLARI 

7.1 Çocu"un Din veya !nanç Özgürlü"ü 
A"HS’n'n 9. Maddes' yet'$k'nler 'ç'n oldu#u g'b' çocuklar 'ç'n de geçerl'd'r. Buna ek olarak, 
A"HS’n'n 1 No’lu Protokolü’nün 2. Maddes' e#'t'm hakkını güvence altına alırken d'n veya 
'nanç özgürlü#ünü de destekler: 

H!ç k!mse e#!t!m hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, e#!t!m ve ö#ret!m alanında yüklenece#! 
görevler!n yer!ne get!r!lmes!nde, ana ve babanın bu e#!t!m ve ö#ret!m!n kend! d!nî ve felsef! 
!nançlarına göre yapılmasını sa#lama haklarına saygı göster!r. 

Ancak Türk'ye A"HS’n'n 1 No’lu Protokolü’nün 2. Maddes'ne b'r Yorum Beyanı ekleyerek bu 
madden'n ancak Ö#ret'm B'rl'#' Kanunu 'lkeler'yle uyumlu olacak $ek'lde yorumlanaca#ını 
bel'rtm'$t'r.116

Türk!ye’n!n A$SH’n!n 1 No’lu Protokolü’nün 2. Maddes!’ne !l!#k!n çek!nces! kaldırılmalıdır. 

B'rle$m'$ M'lletler Çocuk Hakları Sözle$mes', 14. Maddes'yle çocukların dü$ünce, d'n veya 
'nanç özgürlü#ü hakkını korur: 

1.  Taraf Devletler, çocu#un dü$ünce, v!cdan ve d!n özgürlükler! hakkına saygı göster!rler. 

2.  Taraf Devletler, anne babanın ve gerek!yorsa yasal vas!ler!n; çocu#un yetenekler!n!n 
gel!$mes!yle ba#da$ır b!ç!mde haklarının kullanılmasında çocu#a yol gösterme konusundak! 
hak ve ödevler!ne saygı göster!rler. 

Çocu#un dü$ünce, d'n veya 'nanç özgürlü#ü hakkı uluslararası hukukta güvence altına 
alınmı$tır. 

Türk'ye’de çocu#un d'n veya 'nanç özgürlü#ü daha çok anne baba veya yasal vas'ler'n 
hakları çerçeves'nde ele alınmaktadır. Oysa çocuk gel'$en kapas'tes'yle ba#da$ır b'r b'ç'mde 
yet'$k'nl'#e adım atmadan önce 'nanç özgürlü#ü konusunda, kend' kararlarını alma hakkına 
sah'pt'r.

BM Çocuk Hakları Kom!tes! 12 Sayılı Genel Yorumu’nda yer alan çocuk katılımı !lkeler! 
Türk!ye ba"lamında d!n ve e"!t!m alanında d!kkate alınmalı ve hayata geç!r!lmel!d!r. 

116 Avrupa Konseyi Sözle$me O&si Kayıtları.
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Bu anlamda özell'kle okullarda D'n Kültürü Ahlâk B'lg's' Dersler' ve 2012-2013 e#'t'm ve 
ö#ret'm yılında seçmel' dersler havuzuna eklenen Hz. Muhammed’'n Hayatı, Temel D'nî 
B'lg'ler ("slâm) ve Kuran-ı Ker'm dersler', çocukların d'n veya 'nanç özgürlü#üyle 'lg'l' bazı 
öneml' meseleler ortaya çıkarmaktadır. 

E#'t'm Reformu G'r'$'m' 2012 yılında, örgün e#'t'mde seçmel' d'n e#'t'm'yle 'lg'l' olarak “d'n 
e#'t'm' ders'n' seçmek 'stemeyen ö#renc'ler, a'le, ö#retmen, akran baskısı 'le kar$ıla$ab'l'r, 
'nançlarını ya da 'nançsızlıklarını açıklamak ya da g'zlemek zorunda kalab'l'rler” $ekl'ndek' 
sakıncaya d'kkat çekm'$t'r.117 

N'tek'm, 2012-2013 ö#ret'm yılında seçmel' d'n dersler'yle 'lg'l' olarak seç'm'n tam anlamıyla 
'ste#e ba#lı olmasına gölge dü$üren bazı uygulamalar d'kkat çekmekted'r. Bazı okullarda 
d'n dersler'n'n vel'ler ve ö#renc'ler yer'ne ya do#rudan okul yönet'm' tarafından seç'ld'#' 
veya d'#er seçmel' dersler 'ç'n ö#retmen bulunmadı#ı 'ç'n ö#renc'ler'n seçmel' d'n dersler'n' 
almak zorunda kaldıkları rapor ed'lm'$t'r. Bu tür zorlamaların $'kayet konusu olmamasının 
neden' vel'ler'n çocuklarına d'kkat çekerek damgalanmalarından çek'nmeler'd'r. Bu 

117 E#itim Reformu Giri$imi, E#itim "zleme Raporu 2011, Sabancı Üniversitesi , 111.
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çek'nceler'n köken'nde olası $'kayetler'n çocukların ö#retmen, okul yönet'm' ve akranları 
tarafından ötek'le$t'r'lmes' sonucu do#uraca#ına 'l'$k'n b'r end'$e yattı#ı gözlenmekted'r. 

D'yarbakır’da Hr'st'yan b'r a'leye mensup l'se ö#renc's' olan ve D'n Kültürü Ahlâk B'lg's' 
Dersler'nden muaf olan b'r ö#renc', okulunda yeterl' seçmel' ders açılmadı#ı 'ç'n seçmel' 
d'n ders'n' seçme zorunlulu#uyla kar$ı kar$ıya kalmı$tır.118 Okulda yeterl' seçmel' ders 
açılmamasının neden'n'n tüm ö#renc'ler'n seçmel' d'n ders'n' seçm'$ olmaları ve d'#er 
seçmel' dersler 'ç'n gerekl' olan 10 k'$'l'k mevcudun sa#lanamaması oldu#u anla$ılmaktadır. 
A'len'n okula $'kayet' sonuç vermey'nce M'll' E#'t'm Bakanlı#ı’na yapılan ba$vuru üzer'ne 
okul yılının 'k'nc' yarısında okul ö#renc' 'ç'n sadece bu ö#renc'n'n katıldı#ı özel b'r ders' 
seçmel' ders olarak eklem'$t'r.119 

Seçmel! d!n dersler!n!n gerçekten seçmel! olması !ç!n gerekl! önlemler alınmalıdır. 

Bu ba#lamda, M'll' E#'t'm Bakanlı#ı’nın ö#retmen olmaması neden'yle seçmel' dersler'n 
açılamamasının önüne geçmek amacıyla yayınladı#ı genelge öneml'd'r.120 Ancak 
uygulamanın 'zlenmes' gerekl'd'r.

Okulların h!çb!r zaman ö"renc! ve vel!ler yer!ne seçmel! ders seç!m! yapmadıklarından 
em!n olunması !ç!n gerekl! önlemler alınmalıdır. 

Zorlamalar kar#ısında vel!ler!n ba#vurab!lecekler! ba"ımsız ve g!zl!l!"!n mümkün 
olaca"ı etk!l! b!r ara#tırma mekan!zması kurulmalıdır. 

L!se ö"renc!ler!n!n gel!#en kapas!teler!yle ba"da#ır b!r #ek!lde seçmel! d!n ders! seç!m!n! 
vel!lerden ayrı olarak ba"ımsız kararları sonucu yapması çocu"un dü#ünce, d!n veya 
!nanç özgürlü"üne saygı !ç!n öneml! b!r adım olacaktır. 

Ö"renc!ler!n büyük b!r kısmının seçmel! d!n dersler!n! seçmeler! ve bu nedenle ba#ka 
seçmel! ders açılmaması neden!yle h!çb!r ö"renc!n!n d!n dersler!n! seçmek zorunda 
kalmaması !ç!n, seçmel! ders açılması !ç!n en az 10 ö"renc!n!n seçme zorunlulu"u kuralı 
yen!den gözden geç!r!lmel!d!r. 

"k'nc' öne çıkan konu 'se ö#renc'ler'n d'n veya 'nançlarını uygulama 'le açıklama haklarıyla 
'lg'l'd'r. Seçmel' d'n dersler'yle 'lg'l' olarak 2012-2013 e#'t'm ve ö#ret'm yılında okullarda 
farklı uygulamaların söz konusu oldu#u gözlemlenmekted'r. M'll' E#'t'm Bakanı tarafından 
yapılan açıklamaya göre ö#renc'ler seçmel' d'n dersler'nde ba$örtüsü takmakta serbest 
olacaklardır.121 

118 A.G. ile e-posta yazı$ması, Mart 2013.
119  "bid. 
120 Milli E#itim Bakanlı#ı Temel E#itim Genel Müdürlü#ü’nün Seçmeli Dersler Konulu, 43769797/1325231 Sayılı Yazısı 
11.06.2013.
121 NTVMSNBC, “4+4+4’te Merak Edilen Sorular”, 06.06.2012.
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Ö#retmenlerle yaptı#ımız görü$melerden çıkarttı#ımız sonuca göre, ö#renc'ler'n ba$örtüsü 
takma veya abdest almakla 'lg'l' kararlarında okul ve/veya ö#retmen'n öneml' b'r rolü 
oldu#u anla$ılmaktadır. Seçmel' d'n dersler' 'ste#e ba#lı olarak seç'lm'$ olsa b'le, bu sınıfta 
ö#renc'n'n ve ebevey'n'n'n d'n veya 'nanç özgürlü#üne saygı göster'lmes' yükümlülü#ünü 
ortadan kaldırmaz. 

Sınıf ortamında, çocu"un d!n veya !nancını uygulama yoluyla açıklama özgürlü"ü, 
!nancını açıklamama özgürlü"ü ve herhang! b!r d!nsel uygulamaya zorlanmama 
özgürlü"üyle ebevey!nler!n çocuklarını kend! !nançları do"rultusunda yet!#t!rme 
haklarına saygı duyulması !ç!n sınıfta d!kkat ed!lmes! gereken konularla !lg!l! olarak 
M!ll! E"!t!m Bakanlı"ı tarafından okul yönet!mler! ve ö"retmenler !ç!n yol göster!c! !lkeler 
kılavuzu hazırlanmalıdır. 

D'n Kültürü ve Ahlak B'lg's' dersler'yle 'lg'l' olarak yukarıdak' de#erlend'rmeye ek olarak, 
'k' noktanın bel'rt'lmes' öneml'd'r. B'r'nc's', D'n Kültürü ve Ahlak B'lg's' ders', her ne kadar 
'çer'#'nde de#'$'kl'kler yapılmı$ olsa da, halen “d'n e#'t'm'” ve “d'nler hakkında e#'t'm” 
unsurlarını b'rl'kte barındırmaktadır. "zlemen'n yapıldı#ı dönemde ulusal 'çt'hat, D'n Kültürü 
ve Ahlak B'lg's' dersler'n'n d'n veya v'cdan özgürlü#üne aykırılı#ı konusunda çel'$k'l' kararlar 
verm'$t'r. Samsun 1. "dare Mahkemes' Alev' b'r a'len'n açtı#ı dava üzer'ne kızları E. S. N.’n'n 
zorunlu d'n ders'nden muaf tutulmasına karar ver'rken, zorunlu d'n ders'n'n A"HS ve A"HM 
kararlarına ve d'n ve v'cdan hürr'yet'ne aykırı oldu#unu vurgulayarak “D'n ders' zorunlu 
olamaz” hükmüne varmı$tır.122 Öte yandan, aynı kararı ele alan Danı$tay 8. Da'res' D'n Kültürü 
ve Ahlak B'lg's' müfredatının “d'n ders'” n'tel'#' ta$ımadı#ına hükmederek yerel mahkeme 
kararını bozmu$tur.123

Bu nedenle, ders programında "slâm ba#lamında ço#ulculu#un ben'msenmes' açısından 
öneml' 'lerlemeler kayded'lm'$ olsa da, “ders halen çocu#un dü$ünce, d'n ve 'nanç özgürlü#ü 
'le ebeveynler'n çocuklarını kend' d'nsel ve felsef' görü$ler' do#rultusunda yet'$t'rme 
haklarının gerekler'n' yer'ne get'rememekted'r.”124 

"k'nc's', muaf'yet uygulamasının çocu#un 'nanç özgürlü#ünü 'hlal etmeyecek $ek'lde 
yen'den düzenlenmes' gerekl'l'#'d'r. Muaf'yet hakkını kullanan Hır'st'yan ve Yehova %ah'd' 
a'leler, özell'kle devlet okullarında, çocuklarının D'n Kültürü ve Ahlak B'lg's' dersler'nden 
muaf olma hakkını kullandıkları 'ç'n zaman zaman dı$landıklarını 'fade etmekted'rler. 
Y'ne, çocuklarına d'kkat çekmemek 'ç'n $'kayet etmekten çek'nd'kler' görülmekted'r. 
Ayrıca, “D'n Kültürü ve Ahlak B'lg's'” dersler'nden muaf olan ö#rec'ler 'ç'n alternat'f dersler 
sunulmamaktadır. 125 Bu nedenle ö#renc'n'n D'n Kültürü ve Ahlak B'lg's' ders'n' almaması 
sonucunda karnes'nde “muaf” 'bares'ne yer ver'lece#' 'ç'n ayrımcılı#a u#rama r'sk'ne maruz 
kalmaktadırlar.

122 T24, Alevi aile dava açtı, mahkeme ‘din dersi zorunlu olamaz’ dedi, 16.02.2013
123 Bugün, Danı$tay’dan Emsal Din Dersi Kararı, 4.07.2013.
124 E#itim Reformu Giri$imi, E#itim "zleme Raporu 2011, Sabancı Üniversitesi Yayınları, s. 114.
125 A"HM, Grezelak Polonya, Ba$vuru No. 7710/02, 15 June 2010.
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D!n Kültürü ve Ahlak B!lg!s! ders! mevcut !çer!"!yle d!n e"!t!m! olma özell!"!ne sah!p 
oldu"u !ç!n zorunlu b!r ders olmaktan çıkarılmalıdır. 

D!n Kültürü ve Ahlak B!lg!s! zorunlu b!r ders olmaya devam edecek !se, tüm !nanç ve 
dünya görü#ler!n! objekt!f ve ço"ulculuk esasında ele alan TOLEDO yol göster!c! 
!lkeler!yle uyumlu b!r ders olma n!tel!"!ne kavu#turulmalıdır. 

Muaf!yet hakkının, !ste"e ba"lı olarak, !nancını açıklamak zorunda bırakılmadan, 
okulda uygun b!r yerde kullanılması !ç!n gerekl! #artlar sa"lanmalıdır. Okullarda 
bulunan kütüphane bunun !ç!n uygun b!r yer olab!l!r. 

Okul programlarına, ö"renc!ler!n D!n Kültürü ve Ahlak B!lg!s! ders! yer!ne alab!lecekler!, 
!nanç özgürlü"ünü !hlal etmeyecek alternat!f dersler eklenmel!d!r. 

7.2 Özgürlü"ü Kısıtlanmı# Bireylerin Din veya !nanç Özgürlü"ü

A"HS’n'n 9. Maddes' özgürlü#ü kısıtlanmı$ b'reyler'n dü$ünce, d'n veya 'nanç özgürlü#ünü 
de korur. Buna ek olarak, B'rle$m'$ M'lletler Mahpusların Islahı 'ç'n Asgar' Standart Kurallar,126 
ba#layıcı olmasa da 'nfaz kurumları ve gözaltında tutulan b'reyler 'ç'n yol göster'c' 'lkeler 
'çermekted'r. Buna göre, d'n veya 'nanç temell' ayrımcılık yapılamaz ve mahpusların 
mensubu oldukları d'nsel 'nançlara ve ahlâk' 'lkelere saygı göster'lmes' zorunludur.127 
Buna ek olarak, d'n görevl's' atanması, uygun zamanlarda mahpusların d'n görevl'ler'yle 
ba$ba$a görü$mes'ne 'z'n ver'lmes', d'n görevl's'yle görü$me taleb'n'n redded'lmemes', bu 
k'$'lere $artlar el verd'#' ölçüde d'nler'n'n gerekler'n' yer'ne get'rmeler' 'ç'n gerekl' $artların 
sa#lanması ve d'nsel k'tapları bulundurmalarının sa#lanması yoluyla d'nsel 'ht'yaçlarının 
kar$ılanmasına 'z'n ver'l'r.128 

B'l'nd'#' kadarıyla, d'n görevl's'yle görü$melere 'z'n ver'lmes' konusu son derece sınırlı b'r 
bakı$ açısıyla gerçekle$t'r'lmekted'r. Hatırlanaca#ı g'b' 2012 yılında Kandıra 1 No’lu F T'p' 
Cezaev'’nde kalan b'r Alev'’n'n d'n görevl's' sıfatıyla b'r Alev' dedes' 'le görü$me taleb', önce 
cezaev'n'n kend' görü$ü, daha sonra 'se D'yanet "$ler' Ba$kanlı#ı’nın görü$ü temel alınarak 
redded'lm'$t'r.129 "zlemen'n yapıldı#ı dönemde bu uygulama devam etm'$t'r. Anla$ıldı#ı 
kadarıyla ancak Bakırköy Kapalı Kadın ve Çocuk Kapalı Cezaev'’nde Hr'st'yan mahpusların 
d'n görevl'ler'yle görü$meler'ne 'z'n ver'lmekted'r. 

126 Birle$mi$ Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından 31 Temmuz 1957 tarihli ve 663C (XXIV) sayılı ile 13 Mayıs 1977 
tarihli ve 2076 (LXII) sayılı Kararlarıyla onaylanmı$tır.
127 "bid. Madde 6.
128 "bid. Madde. 41.
129 Radikal, “Alevi Tutuklunun Dede "ste#ine F Tipi Engeli”, 7 Ocak 2012.
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Avrupa Konsey', bunlara ek olarak mahpusların, b'r d'n ya da 'nancın gerekler'n' yer'ne 
get'rmeye, d'nî h'zmetlere ya da toplantılara katılmaya, d'nî etk'nl'klerde yer almaya ya da 
herhang' b'r d'n'n ya da 'nancın tems'lc'ler'yle görü$meye zorlanamayacaklarını bel'rt'r.130

Ulusal mevzuata göre 'se:

(1)  Hükümlü, ceza 'nfaz kurumunda, mensup bulundu#u d'n'n 'badetler'n', düzen' 
bozmayacak ve çalı$mayı engellemeyecek b'ç'mde serbestçe yer'ne get'reb'l'r ve 
'badette kullanılan e$yayı, d'n' ya$amı bakımından zorunlu olan k'tap ve eserler' tem'n ve 
bulundu#u yerlerde muhfaza edeb'l'r.

(2)  Hükümlünün, mensup bulundu#u d'n'n görevl'ler'nce z'yaret ed'lmes'ne ve onlarla 
'let'$'m kurmasına, kurum güvenl'#'n' tehl'keye dü$ürmemek ko$uluyla 'z'n ver'l'r.131

Adalet Bakanlı#ı ve D'yanet "$ler' Ba$kanlı#ı Arasında Tutuklu ve Hükümlüler'n D'n ve Ahlâk' 
Gel'$'mler'n' Sa#lamaya Yönel'k Protokolü ceza 'nfaz kurumları ve e#'t'mevler'nde bulunan 
hükümlü ve tutuklulara d'n h'zmetler', ahlâk' gel'$'m ve manev' rehberl'k sunmak suret'yle 
d'nî ve ahlâk' duygularını gel'$t'rerek yen'den topluma kazandırılmaları sürec'ne katkıda 
bulunmaktır.132 Bu amaçla D'yanet "$ler' Ba$kanlı#ı tarafından tam zamanlı olarak çalı$acak 
personel 'lg'l' müftülüklerce atanmaktadır. Bu h'zmet'n f'nansmanı 'se kamu kaynaklarıyla, 
yan' D'yanet "$ler' Ba$kalı#ı bütçes'nden kar$ılanmaktadır. Ceza ve tevk'f evler', D'n ve 
Ahlâk B'lg's' Dersler'n'n '$lenmes' 'ç'n dersane olarak uygun b'r yer tahs's etmek, protokol 
çerçeves'nde görevlend'r'len personele çalı$ma odası tem'n etmek ve bu personel'n kuruma 
gelen d'nî k'tapları gözden geç'rmes'n' sa#lamakla yükümlüdür.133 Ba$ka herhang' b'r d'nle 
'lg'l' olarak benzer b'r program mevcut de#'ld'r. Aks'ne, ba$ka d'n görevl'ler'n'n benzer 
programlar yürütmes' 'ç'n kamu f'nansmanı sa#lanması b'r yana, mahpusların d'leyece#' 
d'n görevl'ler'yle görü$me özgürlükler' de kısıtlanmaktadır. 

"zlemen'n yapıldı#ı dönemde yürürlü#e g'ren Hükümlü ve Tutukluların Ödüllend'r'lmes' 
Hakkında Yönetmel'#e göre “'$, e#'t'm ve ö#ret'm faal'yetler'ne geçerl' mazeret dı$ında 
sürekl' katılarak üstün ba$arı göstermek” ödüllend'r'leb'lecek tutum ve davranı$lardandır.134 
Buna göre, söz konusu e#'t'm faal'yetler' arasında, D'n ve Ahlâk B'lg's' Ders' de yer 
almaktadır ve mahpusların ödüllend'r'lmes' 'ç'n geçerl' mazeretler' olmadı#ı durumlarda 
bu derse katılmaları öngörülmekted'r. Oysa d'n e#'t'm' 'çer'kl' dersler, d'#er derslerden 
farklı olarak d'n veya 'nanç hakkıyla 'lg'l' sorunlara yol açab'lmekted'r. Mahpuslar h'çb'r 
$ek'lde d'n e#'t'm'ne veya d'nî etk'nl'klere katılma konusunda zorlanmamalıdır. Söz konusu 
yönetmel'#'n nasıl uygulanaca#ı 'zlenmel'd'r.

130 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 
Bakanlar Komitesi’nin üye devletlere Avrupa Cezaevi Kuralları hakkında (2006)2 nolu Tavsiye Kararı’na Ek.
131 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin "nfazı Hakkında 5275 Sayılı Kanun, Madde 70. 
132 Adalet Bakanlı#ı ve Diyanet "$leri Ba$kanlı#ı Arasında Tutuklu ve Hükümlülerin Din ve Ahlâki Geli$imlerini Sa#lamaya 
Yönelik Protokolü, 10 %ubat 2011.
133 "bid.
134 Madde 8(3)
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Tutuklu ve hükümlüler!n dü#ünce, d!n veya !nanç özgürülü"üne saygı çerçeves!nde, 
d!led!kler! d!n görevl!ler!yle görü#meler!ne, herhang! b!r ayrımcılık yapılmadan !z!n 
ver!lmel!d!r. 

Cezaevler!nde !badet yer!ne !l!#k!n tes!s ve benzer! düzenlemeler sadece Sünn! 
Müslümanla’ın !ht!yaçları d!kkate alınarak de"!l, tüm !nanç grupları ve !nançsızlar 
d!kkate alınarak planlanmalıdır. 

Tutuklu ve mahpuslara d!n veya !nanç özgürlü"üne !l!#k!n hakları anlatılmalı ve etk!l! 
#!kayet mekan!zmaları olu#turulmalı, s!v!l toplumun müdah!l olması !ç!n gerekl! 
mekan!zmalar olu#turulmalıdır. 

H!çb!r tutuklu veya mahpusun kend!s!n! d!nî etk!nl!k veya derslere katılmaya zorlanmı# 
h!ssetmes!ne neden olacak b!r düzenleme yapılmamalıdır. Bu amaçla d!nî etk!nl!k veya 
d!n dersler!ne katılım ödüllend!rme programına dah!l olmamalı veya bu etk!nl!kler 
veya dersler yer!ne d!n veya !nanç özgürlü"üyle uyumlu alternat!f etk!nl!k veya dersler 
program kapsamına alınmalıdır. 

Mahpus ve tutukluların d!nî ve ahlâk! gel!#!mler!nde devlet!n üstlend!"! rol, dü#ünce, 
d!n veya !nanç özgürlü"ü hakkına !l!#k!n yükümlülükler! ve gözetmekle sorumlu oldu"u 
ço"ulculuk ve tarafsızlık !lkeler!yle uyumlu olacak #ek!lde yen!den gözden geç!r!l!p 
düzenlenmel!d!r. 
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8. KES!"!M NOKTASI Dü$ünce, Din veya !nanç 
Özgürlü%ü ve Mülkiyet Hakkı

Mülk'yet hakkı A"HS’n'n 1 No.’lu Protokolü’nün 1. Maddes' 'le korunan b'r haktır. Söz 
konusu 'nanç gruplarına a't veya 'nanç gruplarının 'nançlarıyla 'lg'l' etk'nl'kler'n aracı olan 
ta$ınmazların mülk'yet' oldu#unda, mülk'yet hakkı 'nanç özgürlü#üyle do#rudan 'l'$k'l'd'r 
ve bu özgürlü#ü etk'leyecek sonuçlar do#uracaktır. Bunun en apaçık örne#', 'badet ed'len 
b'r b'nanın mülk'yet hakkının 'hlal ed'lmes'n'n 'nancını 'badet yoluyla açıklama hakkıyla 'lg'l' 
ma#dur'yetle sonuçlanacak olmasıdır. Dolayısıyla bu tür ta$ınmazlara yönel'k müdahaleler'n 
'nanç özgürlü#ünü etk'lemes' kaçınılmazdır ve 'k' hakkın 'zlenmes' gereken b'r kes'$'m 
noktasını olu$turur.

Mor Gabriyel Manastırı’nın Arazileri

Mor Gabr'yel Manastırı Vakfı’nın yargı kararlarıyla eller'nden alınan 276 dönümlük manastır 
araz'ler' sorunu 'zleme yapılan dönemde de sürmü$tür. Manastır araz'ler'yle 'lg'l' olarak 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Kadastro Kanunu’nun 14. Maddes'’n' d'kkate alarak 
Kasım 2012’de verd'#' ret kararıyla,135 'ç hukuk yollarını tüketen Vakfın A"HM’de dava sürec' 
ba$lamı$tır.136 

Buna ek olarak, Mor Gabr'yel Manastırı’nın duvarlarının üçte 'k's'n'n orman alanında oldu#u 
'dd'asıyla 'lg'l' olarak Yayvantepe ve E#lence köy muhtarları tarafından Vakıf yönet'c'ler'ne 
kar$ı orman '$gal' suçlamasıyla açılan davayla 'lg'l' olarak da Manastır b'r ma#dur'yet 
ya$amaktadır. 

Kadastro Kanunu’nun 100 dönümden fazla ta#ınmaz mala z!ll!yet yoluyla sah!p 
olamama kuralını get!ren 14. Maddes!’n!n de"!#t!r!lmes! yer!nde b!r adım olacaktır.137 

Kültür ve Tab!at Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 7. ve 11. Maddeler! !nanç gruplarının 
uzun yıllar boyunca ba" sah!b! oldukları !nanç ve kültür varlıklarının kamula#tırılmasına 
olanak vermek yer!ne, !nanç gruplarıyla ba"ları korunarak ya#atılmasına olanak 
tanıyacak #ek!lde yen!den düzenlenmel!d!r.

Cemaat Vakı'arına Ta$ınmaz !adesi

Cemaat vakı(arına mülk 'ades'n' sa#layacak olan Vakı(ar Kanunu’nun Geç'c' 11. Maddes' 
temel'nde cemaat vakı(arı tarafından yapılan ba$vuruların 'ncelenmes' ve sonuçlandırılması 
'ncelenen dönemde de devam etm'$t'r.138 Ba$vurulara 'l'$k'n olarak 23 Ocak 2012 'le 29 Mayıs 

135 Milliyet, “Mor Gabriyel’e Ret”, 16 Kasım 2012.
136 Mor Gabriyel Manastırı Vakfı temsilcisiyle e-posta yazı$ması Eylül 2013.
137 3402 Sayılı ve 21 Haziran 1987 tarihli Kadastro Kanunu’nun 14. Maddesi. 
138 5737 Sayılı Vakı(ar Kanunu’na Geçici 11. Madde 27.08.2011 eklenmi$tir.
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2013 tar'hler' arasında Vakıflar Genel Müdürlü#ü (VGM) tarafından 200’ün üzer'ne onay 
kararına kar$ın 800’ün üzer'nde ret kararı alınmı$tır.139 

Ret kararlarının sayısının çok fazla olmasının temel neden'n'n ba$vuru konusu olan 
ta$ınmazların n'tel'kler'n'n, VGM tarafından Geç'c' 11. Madde’n'n bel'rled'#' dar kapsamın 
dı$ında kalab'lecek $ek'lde yorumlanan ko$ullara sah'p olmaları olab'lece#' anla$ılmaktadır. 
Yüksek sayıda ret kararı, cemaat vakı(arının 1936 Beyannames'’nde b'ld'rmed'kler' fakat 
kend'ler'ne a't olan ve ba#larını çe$'tl' del'llerle ortaya koyab'ld'kler' ta$ınmazların 'ades'n' 
mümkün kılacak yen' b'r yasal düzenlemen'n gerekl'l'#'n' ortaya çıkarmaktadır.

Hang!  !nanç grubundan olursa olsun, !nanç gruplarının zaman !ç!nde gerek 
kamula#tırma gerekse ba#ka #ek!llerde kaybetm!# oldukları ta#ınmazlarının, !ades!n! 
sa"layacak etk!l! yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Mor Gabriyel Manastırı, Mardin

139 Cemaat Vakı(arı Temsilcisi Laki Vingas ile görü$me, Eylül 2013.
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9. KES!"!M NOKTASI Dü$ünce, Din veya !nanç 
Özgürlü%ü ve !fade Özgürlü%ü

Dü$ünce, d'n veya 'nanç özgürlü#ü ve 'fade özgürlü#ü b'rb'r'n' destekleyen ve tamamlayan 
'k' öneml' 'nsan hakkıdır. Öte yandan, her 'k' hakkın da kes'n olmayan sınırlanab'l'r unsurları 
mevcuttur; d'n veya 'nancın açıklanması ve 'fade özgürlü#ü ancak bel'rl' ko$ullar altında 
sınırlanab'l'r. 

Ayrıca, uluslararası hukuk, devletler'n herhang' b'r d'n veya 'nanca mensup b'reylere yönel'k 
nefret söylem'n' yasaklamasına 'z'n ver'r, hatta bunu gerekl' görür. B'rle$m'$ M'lletler Meden' 
ve S'yasal Haklar Uluslararası Sözle$mes'’n'n 22. Maddes'ne göre, “ulusal, ırksal ya da d'nsel 
nefret'n ayrımcılık, dü$manlık ya da $'ddete kı$kırtma $ekl'n' alacak b'ç'mde savunulması 
[nefret söylem'] yasalarla yasaklanır”. 

Bununla b'rl'kte b'r d'ne veya d'nsel s'mgelere hakaret 'le o d'ne ba#lı b'reylere kar$ı nefret'n 
b'rb'r'nden net b'r $ek'lde ayrılması gerek 'fade özgürlü#ünün gerekse 'nanç özgürlü#ünün 
korunması 'ç'n büyük önem ta$ımaktadır. 

Türk'ye’de 'fade özgürlü#ü ve d'n veya 'nanç özgürlü#ü anayasal güvence altındadır.140 D'n 
veya 'nanç özgürlü#ü ve 'fade özgürlü#ünün kes'$'m noktasında yer alan öneml' b'r hüküm 
Türk Ceza Kanunu’nun 216(3) Maddes'd'r. "zlemen'n yapıldı#ı dönemde söz konusu hükmü 
temel alan kovu$turma ve yargılamalar devam etm'$t'r. 

TCK 216 (3) Maddes'’n' 'hlal ett'kler' gerekçes'yle N'$an Sevanyan 13,5 ay hap's cezasına,141 
Fazıl Say 'se 10 ay hap's cezasına çarptırılmı$tır.142 Bunlara ek olarak, kar'katür'st Bahadır 
Baruter ve Met's Yayıları tarafından yayınlanmı$ olan "llallah Ajandası 'le 'lg'l' yargılama 
süreçler' devam etmekted'r.143 Bu yargılamalarda mahkemeler'n 6352 Sayılı Kanun’un 
Geç'c' 1. Maddes'ne göre davayı erteled'kler' görülmekted'r.144 Sanıklar 'se beraat taleb'nde 
bulunmaktadır ve bunun 'ç'n yargılama yapılması gerekl'd'r. Ate'st 'nternet s'teler'ne yönel'k 
sınırlamalar da sürmekted'r. Oysa her 'k' hap's cezası ve sürmekte olan kovu$turmalar 
'nternet ortamının sundu#u özgürlük alanının kısıtlanması sonucunu do#urmaktadır. 

140 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 25(2) ve 26 ile Madde 24. 
141 “Sevan Ni$anyan’a Hapis Cezası”, Hürriyet, 22.05.2013. 
142 “Fazıl Say’a 10 Ay Hapis”, Hürriyet, 15.04.2013.
143 Metis Yayınları temsilcisi ile e-posta yazı$ması, Eylül 2013.
144 02 Temmuz 2012 tarihli 6352 sayılı “Yargı Hizmetlerinin Etkinle$tirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda De#i$iklik Yapılması 
ve Basın Yayın Yoluyla "$lenen Suçlara "li$kin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun”a göre “Dava ve Cezaların 
Ertelenmesi” ba$lıklı Geçici Madde 1’sinde; 31.12.2011 tarihine kadar basın ve yayın yoluyla ya da sair dü$ünce ve kanaat 
açıklama yöntemleriyle i$lenmi$ olup temel $ekli itibariyle adli para cezası ya da üst sınırı be$ yıldan fazla olmayan hapis 
cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kovu$turma evresinde kovu$turmanın ertelenmesine karar verilece#i hakkında bir 
düzenleme bulunmaktadır.
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Uluslararası hukuk bel'rl' durumlarda 'fade özgürlü#ünün sınırlanmasını öngörse de, 
d'nî duyguların korunması amacıyla ceza' yaptırımlar Avrupa "nsan Hakları Sözle$mes' 
de dah'l olmak üzere Türk'ye’n'n taraf oldu#u 'nsan hakları sözle$meler'yle uyumlu 
de#'ld'r. Söz konusu davalar ve bunları 'zleyen mahkeme süreçler' ve cezalar ate'stler 
ba$ta olmak üzere özell'kle d'ne kar$ı ele$t'rel b'r duru$u ben'mseyenler'n dü$ünce 
ve 'fade özgürlü#üne öneml' b'r engel olu$turmaktadır. 

Ek olarak, ço#unluk 'nancına yönel'k ele$t'r'lere d'kkat ed'l'rken, daha küçük d'n' 
gruplara yönel'k karalayıcı ve a$a#ılayıcı söylemler'n ço#u zaman fark ed'lmed'#'n' 
de not etmek gerek'r. 

B'reyler'n, ba$kalarının veya devletler'n gücend'r'c', $ok ed'c' veya rahatsız ed'c' 
bulaca#ı yorum yapma, görü$ler'n' payla$ma ve tartı$malara katılma hakları vardır.145 
D'nle 'lg'l' 'fadeler de bu hak kapsamı 'ç'nde yer alır. 

D'n veya 'nançlarla 'lg'l' tartı$maların saygı çerçeves'nde yapılması gerekt'#' 
konusunda genell'kle b'r uzla$ma sa#lamak kolaydır. Ancak zor olan, söz konusu 
saygının çerçeves'n'n nasıl ç'z'lece#' konusunda b'r anla$maya varmaktır. D'nlere 
saygının yasalarla bel'rlenmes', genell'kle d'nî gruplar 'ç'ndek' azınlıkların veya d'ne 
kar$ı ele$t'rel duru$a sah'p olanların muhal'f sesler'n'n kamusal alanda susturulmasına 
yol açmaktadır. 

Türk Ceza Kanunu 216 (3), MSHS 20 (2) hükmü, A$HS Madde 9 ve Madde 10 !le 
uyumlu olacak #ek!lde yen!den düzenlenmel!d!r.

&!ddet ve ayrımcılı"a kı#kır tmayan !fadelere kar#ı  ceza !  yaptırımlar 
uygulanmamalıdır. 

Mahkemeler A$HM !çt!hadını Türk Ceza Kanunu’nun 216 (3) Maddes! !le b!rl!kte 
uygularken seçmec! de"!l, s!stemat!k yorum yapmalıdır. 

Bu noktada B'rle$m'$ M'lletler D'n veya "nanç Özgürlü#ü Özel Raportörü’nün tavs'yes' 
Türk'ye 'ç'n geçerl'd'r:

“Devletler, d!n de#!$t!rmey!, d!ne hakaret! ve d!n! yaymayı yasaklayan ceza 
hükümler!n! kaldırmalıdır. Çünkü bu hükümler d!nî veya !nanç azınlıklarının d!n veya 
!nanç özgürlükler!n! tam anlamıyla kullanmalarına engel olab!l!r.”146 

145  A"HM, Handyside BK, Ba$vuru No. 5493/72, 1976.
146 BM Dini veya "nanç Özgürlü#ü Özel Raportörü Raporu, BM Dokümanı A/HRC/22/51, 24.12.2012.
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D'ne veya D'ne Göre Öneml' F'gürlere Hakaretle 'lg'l' A"HM "çt'had'

Avrupa’da ço#u ülkede d'ne hakaret' yasaklayan kanunlar kaldırılmı$tır veya 
kullanılmamaktadır. Öte yandan, d'ne hakaret yasa#ının oldu#u ülkelerde söz konusu 
yasa#ın 'nsan haklarını korumaya yardımcı olmak yer'ne, 'nsan hakları 'hlaller'ne yol 
açtı#ı görülmekted'r.147 

A"HM devletler'n d'ne hakaret yasalarını uygulamalarına 'z'n verse de, ele aldı#ı 
ba$vurularda 'fade özgürlü#ünün sınırlanmasına 'l'$k'n test' uygulamaktadır. Otto 
Prem!nger Inst!tut-Avusturya davası, Roma Katol'k K'l'ses'’n'n ba$vurusu üzer'ne 
Avusturya kamu görevl'ler'n'n b'r f'lme el koymasıyla 'lg'l'd'r. F'lm, Hr'st'yanlık 
'nancında göre öneml' f 'gürler olan Tanrı’yı aklını kaybetm'$ ya$lı b'r adam, 
Bak're Meryem’' $ehvet uyandırıcı b'r kadın ve "sa Mes'h’' aklını y't'rm'$ b'r' olarak 
resmetmekteyd'. Ba$vuruyu 'lk olarak ele alan Avrupa "nsan Hakları Kom'syonu (A"HK) 
kararında, f'lm'n 'çer'#'ne yönel'k b'r uyarıyla f'lm'n gece geç vak'tte ancak b'let 
alarak seyredeb'lecek 'zley'c'lere göster'lece#'n' d'kkate almı$tır.148 F'lmden ötürü 
güceneb'lecek k'$'ler'n ve çocukların rastlantı eser' f'lm' görme r'skler' olmadı#ını 
not etm'$t'r. A"HM 'se farklı b'r duru$ serg'leyerek d'n veya 'nanç özgürlü#ü üzer'ne 
odaklanmı$tır. A"HM, b'r yandan, 'nananların “d'nî 'nançlarının ba$kaları tarafından 
redded'lmes'n' ve hatta d'nler'ne kar$ı dü$manlık 'çeren doktr'nler'n yayılmasını 
ho$görmel' ve kabul etmel'd'r” derken d'#er yandan, devletler'n d'nler' sert saldırılara 
kar$ı koruma konusunda haklı sayılab'lece#'n' ve hatta bunu yapmak zorunda b'le 
kalab'lecekler'ne hükmetm'$t'r: 

... d!nî !nançlar ve doktr!nlere kar$ı çıkı$ veya bunların redded!lme b!ç!mler! devlet!n 
sorumluluk alanına g!reb!l!r, devlet!n özell!kle de (d!n veya !nanç özgürlü#ü) hakkının 
huzur !ç!nde kullanılmasını güvence altına alma sorumlulu#u vardır.149

Sonuç olarak A"HM, Avusturya yetk'l'ler'n'n, f'lme el konulmasını, ba$kalarının 
haklarını korumak 'ç'n “demokrat'k b'r toplumda gerekl'” b'r önlem olarak 
göreb'lecekler'ne hükmetm'$t'r. A"HM W!ngrove-B!rle$!k Krallık kararında da benzer 
b'r duru$ serg'lem'$t'r.150 Dava konusu olan f'lmde, Hr'st'yanlık 'nancı 'ç'n öneml' 
f'gürler'n erot'k yansımalar 'çeren hareketler'ne yer ver'lmekteyd'. F'lm'n c'nsel 
ve d'nsel görüntüler' b'rb'r'ne karı$tırması neden'yle d'ne hakaret' yasaklayan 
hükümlere aykırı olması gerekçes'yle f'lm'n tüm 'zley'c'ler 'ç'n yasaklanmasının 'fade 
özgürlü#üne aykırı oldu#unu savunan W'ngrove, d'ne hakaret yasalarının Avrupa’dak' 
'fade özgürlü#ü dü$ünces'yle çatı$tı#ını 'ler' sürmü$tür. 

147 Freedom House Raporu, Policing Belief- The Impact of Blasphamy Laws on Human Rights, Ekim 2010.
148 A"HK, Otto Preminger Institut Avusturya, Ba$vuru No. 13470/87, 07.04.21993.
149 A"HM, Otto Preminger Institut Avusturya, Ba$vuru No. 13470/87, 20.09.1994.
150 A"HM, Wingrove Birle$ik Krallık, Ba$vuru No. 17419/90, 25.11.1996.
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A"HM 'se, bu savı reddederek, d'ne hakaret yasakları konusunda Avrupa ülkeler'nde 
farklı uygulamalar oldu#una d'kkat çekm'$t'r. Burada A"HM’n'n öne çıkardı#ı 'lke 
“takd'r sınırı”dır. A"HM, devletler'n d'ne hakarete kar$ı yasal önlemler alıp almama 
konusunda bel'rl' b'r “takd'r sınırı” oldu#unu söylerken, “d'ne hakaret” kavramının 
açık uçlu olması ve d'ne hakaret oldu#u 'ler' sürülen materyale kar$ı önlem görüntüsü 
altında, 'fade özgürlü#üne keyf' ve a$ırı müdahale r'sk'ne kar$ı uyarmı$tır. 

Öte yandan, kamu görevl'ler'n'n d'ne hakarete kar$ı önlem almamalarına 'l'$k'n 
ba$vurular Avrupa Konsey' mekan'zmalarında pek ba$arılı olmamı$tır. Choudhury-
B!rle$!k Krallık davasında ba$vurucu, Salman Rü$d'’n'n ve "slâmı gücend'rd'#'n' 
dü$ündü#ü %eytan Ayetler' k'tabının yayıncısının kovu$turulması gerekl'l'#'n' 'ler' 
sürdü#ü halde davası haklı görülmem'$t'r.151 

A"HK’e göre d'n veya 'nanç özgürlü#ü, tek ba$ına veya b'r grup b'rey'n hassas'yetler'n', 
yazarak veya yayınlayarak gücend'renlere kar$ı herhang' b'r b'ç'mde b'r süreç 
ba$latılmasını sa#lama hakkını 'çermemekted'r.152 

B'r gazetede Hr'st'yanlık 'nancının öneml' f'gürler' olan "sa ve Meryem’' yüzler'nde 
gaz maskeler'yle resmed'lmes'n' konu alan Dubowska ve Skup-Polonya davasında 
kamu görevl'ler' konuyu ara$tırmı$ olsa da söz konusu yayınla 'lg'l' herhang' b'r tedb'r 
almamı$tı.153 A"HK, Otto Prem!nger Inst!tut-Avusturya davasından farklı olarak, söz 
konusu yayının k'msen'n d'n veya 'nanç özgürlü#ünü kullanmasını engellemed'#'n' 
ve bu nedenle kovu$turmama kararının, tek ba$ına, ba$vurucuların haklarının 
korunmaması sayılamayaca#ına karar verm'$t'r. 

151 A"HK, Choudhury Birle$ik Krallık, Ba$vuru No. 17439/90, 05.03.1991.
152 "bid.
153 A"HK, Dobowska & Skup Polonya, Ba$vuru No. 33490/96; 34055/96, 18.04.1997
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10. TAVS!YELER

Hükümete Yönelik Tavsiyeler

Ana akım !nançlardan farklı !nançlara sah!p, !nanç de"!#t!ren veya h!çb!r !nanca ba"lı 
olmayan b!reyler!n !nanç özgürlü"üne saygıyı temel alan b!r yakla#ımın gel!#t!r!lmes! 
!ç!n gerekl! önlemler!n alınması gerekmekted!r. 

K!ml!klerdek! d!n hanes! kaldırılmalıdır. 

Müslüman olmayanların kamu görevl!s! olmasının önündek! f!!l! engeller kaldırılmalıdır. 
Bu çerçevede yıllar !ç!nde meydana gelm!# olan adalets!zl!"!n onarılması !ç!n özel 
önlemler alınmalıdır.

Askerl!k h!zmet! konusunda v!cdan! ret hakkını tanıyacak ve düzenleyecek mevzuatı 
olu#turmalıdır. Bu mevzuat, alternat!f h!zmet seçene"!n! sa"lamalı ve alternat!f h!zmet 
seç!m! ceza! veya ayrımcı etk!ler !çermemel!d!r.

V!cdan! ret açıklaması yapan b!reyler!n askerî mahkemelerde yargılanmasına 
son ver!lmel!d!r. Bunun yer!ne v!cdan! ret ba#vuruları !ç!n s!v!l b!r mekan!zma 
olu#turulmalıdır. 

Askerl!k Kanunu v!cdan! ret hakkının gerekl!l!kler! d!kkate alınarak gözden geç!r!lmel! 
ve de"!#t!r!lmel!d!r.

$badet yer! tanımı Türk!ye’dek! ço"ul d!nsel yapıyı yansıtacak #ek!lde yen!den 
b!ç!mlenmel!d!r. 

Köy Kanunu’nun 2. Maddes!ndek! cam! kel!mes! !badet yer! olarak de"!#t!r!lmel!d!r. 

$badet yer! statüsünün tanınmasına !l!#k!n kararlarda, devlet, herhang! b!r d!n!n 
görü#ünü d!kkate almamak da dah!l olmak üzere, tarafsızlık yükümlülü"üne r!ayet 
etmel!d!r. 

Mülk! am!rler!n !badet yerler!ne !l!#k!n karar süreçler! herkes !ç!n açık, öngörüleb!l!r ve 
er!#!leb!l!r olmalıdır. 

Tüm !nanç topluluklarının tüzel k!#!l!k kazanmasını mümkün kılacak yasal düzenleme 
b!r an önce yapılmalıdır. Bu yasal düzenleme gerçekle#ene kadar da, !nanç grupları 
ve !badet yerler! arasındak! gerçek ba" d!kkate alınarak, !nanç gruplarının !badet 
yerler!n!n mülk!yet!n! kaybetmemeler! !ç!n gerekl! önlemler alınmalıdır. 
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Vakı%ar Genel Müdürlü"ü tarafından mazbata kapsamına alınan vakı%arın !g!l! d!nî 
cemaatlere !ade ed!lmes! !ç!n gerekl! yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenleme 
yapılana kadar, Vakı%ar Genel Müdürlü"ü tarafından restore ed!len !badet yerler! !lg!l! 
cemaatler!n kullanımına tahs!s ed!lmel!d!r. 

$ster kamu görevl!ler! !sterse üçüncü #ahıslar tarafından olsun, b!r !nancı yayma 
faal!yetler!ne kar#ı gerçekle#t!r!len engellemeler hakkında etk!n soru#turma yapılmalı 
bu tür g!r!#!mler!n cezasız kalmasına son ver!lmel!d!r. 

D!n! yayma özgürlü"ünün güvence altına alınması !ç!n ba#ta kolluk kuvvetler! olmak 
üzere tüm kamu görevl!ler! e"!t!lmel!d!r. 

D!n! yayma hakkının sadece ço"unluk d!nler!ne mensup b!reyler!n de"!l, azınlık 
!nançlarına mensup b!reyler!n de hakkı oldu"u konusunda farkındalık yaratılmalıdır. 

D!n veya !nancın e"!t!m ve ö"ret!m aracılı"ıyla açıklanması hakkına !l!#k!n olarak 
bütüncül b!r yakla#ım serg!leneb!lmes!, tüm !nanç gruplarına kend! !ht!yaçlarına cevap 
vereb!lecek d!n görevl!ler! yet!#t!rme hakkının tanınması ve her !nanç grubunun kend! 
d!n görevl!ler!n! yet!#t!rmek üzere e"!t!m kurumları açab!lmeler!ne olanak sa"lanması 
!ç!n yasa ve yönetmel!klerde gerekl! de"!#!kl!kler yapılmalıdır. 

S!yaset yapıcıların, d!n görevl!s! yet!#t!rme amacıyla kurulacak kurumların kamu 
kaynaklarıyla f!nanse ed!l!p ed!lmemes! veya bu f!nansmanın sa"lanması !ç!n 
devlet ve özel sektör arasında yapılacak !#b!rl!"!n!n b!ç!mler! hakkında !nsan hakları 
standartlarıyla uyumlu formüller gel!#t!rmes! ve bu konuda olu#turulacak d!yalog !ç!n 
!lg!l! tara%arla f!k!r alı#ver!#!nde bulunması yer!nde olacaktır. 

Gerek b!reyler!n herekse kamu görevl!ler!n!n d!n! semboller! ve/veya g!y!s!ler! kullanma 
hakkı ancak yasalarla ve demokrat!k toplumda gerekl! oldu"u takd!rde, !nsan hakları 
sözle#meler!nde bel!rlenen kısıtlama ölçütler!ne r!ayet ed!lerek sınırlanab!l!r. Kamu 
kurulu#larında d!n veya !nancın uygulama yoluyla açıklanması (ba#örtüsü, haç, k!ppa, 
sakal, namaz veya ba#ka dualar g!b!) bütüncül b!r #ek!lde ele alınmalı ve k!mse !ç!n 
ayrımcılıkla sonuçlanmamalıdır.

D!n! sembol ve/veya g!y!s!ler!n kullanımına !z!n ver!ld!"! durumlarda devlet!n tarafsızlık 
ve ço"uculu"u güvence altına alma yükümlülü"ü gözet!lmel!d!r. K!mse yasal veya f!!l! 
olarak d!nsel b!r sembol veya g!y!s!y! kullanmaya zorlanmamalıdır. 

D!nî tören ve !badetlerde kullanılan d!ller!n ö"ret!lmes! amacıyla e"!t!m kurumlarının 
açılab!lmes! !ç!n gerekl! yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Kamu görevl!ler! Lozan Antla#ması’ndak! gayr! Müsl!m azınlıklar !fades!n!, Müslüman 
olmayan tüm b!reyler ve gruplar !ç!n uygulamalıdır.
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Avrupa Konsey! Bölgesel veya Azınlık D!ller! !ç!n Avrupa &artı’nı !mzalamalı ve yürürlü"e 
koymalıdır. 

Avrupa Konsey! Ulusal Azınlıkların Korunması !ç! Çerçeve Sözle#mes!’n! !mzalamalı ve 
yürürlü"e koymalıdır.

D!n veya !nanç grupları d!n görevl!s! seçme ve atama süreçler!nde özgürdür. Türk!ye 
Cumhur!yet! vatanda#ları ve yabancılar, uluslararası hukuk çerçeves!nde d!n veya !nanç 
özgürlükler!n!, d!nî topluluklarının hayatına katılarak kullanma konusunda e#!t muamele 
görmel!d!r. Bu hakların “ancak kamu güvenl!"!n!n, kamu düzen!n, genel sa"lı"ın veya 
ahlâkın ya da ba#kalarının hak ve özgürlükler!n!n korunması !ç!n demokrat!k b!r toplumda 
zorunlu tedb!rlerle ve yasayla” sınırlanab!lece"! unutulmamalıdır. 

Gerek Türk!ye Cumhur!yet! vatanda#ı olmayanlara a!t d!nî kurumlarda gerekse Türk!ye 
Cumhur!yet! vatanda#larına a!t d!nî kurumlarında görevlend!r!lecek yabancı uyruklu 
d!n görevl!ler! !ç!n, uluslararası hukukla uyumlu, açık, er!#!leb!l!r ve öngörüleb!l!r b!r 
yasal düzenleme yapılmalıdır.

D!n veya !nanç grupları d!n görevl!ler!n!n kullanaca"ı ünvanlar konusunda !ç!#ler!nde 
!nsan hakları standartları çerçeves!nde özgür olmalıdır. D!n veya !nanç özgürlü"ü hakkı 
bakımından bu anlamdak! yasal veya f!!l! engeller kaldırılmalıdır. 

Tüm !nanç gruplarının ve bunların üst kurumlarının tüzel k!#!l!k kazanab!lmes! !ç!n 
gerekl! yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Ate!stler de dah!l olmak üzere, tüm !nanç gruplarının örgütlenme haklarını etk!n b!r 
#ek!lde kullanab!lmeler! !ç!n gerekl! tüm tedb!rler alınmalıdır. 

Bu tür !nanç gruplarına toplumun tüm kes!mler! tarafından saygı göster!lmes! !ç!n dü#ünce 
ve !nanç özgürlü"ü konusunda farkındalık yaratılmalı ve ba#ta kamu görevl!ler!n!n 
yakla#ımı olmak üzere ate!stlere yönel!k olumsuz ve karalayıcı söylemlerden kaçınılmalıdır. 

Türk!ye’n!n A$SH’n!n 1 No’lu Protokolü’nün 2. Maddes!’ne !l!#k!n çek!nces! kaldırılmalıdır. 

Kadastro Kanunu’nun 100 dönümden fazla ta#ınmaz mala z!ll!yet yoluyla sah!p 
olamama kuralını get!ren 14. Maddes!’n!n de"!#t!r!lmes! yer!nde b!r adım olacaktır.154 

Kültür ve Tab!at Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 7. ve 11. Maddeler! !nanç gruplarının 
uzun yıllar boyunca ba" sah!b! oldukları !nanç ve kültür varlıklarının kamula#tırılmasına 
olanak vermek yer!ne, !nanç gruplarıyla ba"ları korunarak ya#atılmasına olanak 
tanıyacak #ek!lde yen!den düzenlenmel!d!r.

154 3402 Sayılı ve 21 Haziran 1987 tarihli Kadastro Kanunu’nun 14. Maddesi. 
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Hang!  !nanç grubundan olursa olsun, !nanç gruplarının zaman !ç!nde gerek 
kamula#tırma gerekse ba#ka #ek!llerde kaybetm!# oldukları ta#ınmazlarının, !ades!n! 
sa"layacak etk!l! yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Türk Ceza Kanunu 216 (3), MSHS 20 (2) hükmü, A$HS Madde 9 ve Madde 10 !le uyumlu 
olacak #ek!lde yen!den düzenlenmel!d!r.

&!ddet ve ayrımcılı"a kı#kırtmayan !fadelere kar#ı ceza! yaptırımlar uygulanmamalıdır. 

Mahkemeler A$HM !çt!hadını Türk Ceza Kanunu’nun 216 (3) Maddes! !le b!rl!kte 
uygularken seçmec! de"!l, s!stemat!k yorum yapmalıdır. 

Kamu görevl!ler!, özel güvenl!k önlemler!ne gerek kalmayacak #ek!lde, !badet yerler!n!n 
güvenl!"!n! etk!n b!r #ek!lde sa"lamak !ç!n gerekl! önlemler! almalıdır. 

$badet yerler!ne yönel!k saldırılar etk!n b!r #ek!lde soru#turulmalı ve açıklı"a 
kavu#turulmalıdır. Saldırılar cezasızlıkla sonuçlanmamalıdır.

BM Çocuk Hakları Kom!tes! 12 Sayılı Genel Yorumu’nda yer alan çocuk katılımı !lkeler! 
Türk!ye ba"lamında d!n ve e"!t!m alanında d!kkate alınmalı ve hayata geç!r!lmel!d!r. 

Medyaya Yönelik Tavsiyeler

Kamu görevl!ler! ve medya, !nanç sah!b! olmayan veya azınlık !nançlarına mensup 
olanlar da dah!l olmak üzere, tüm !nanç gruplarına yönel!k olarak !nanç özgürlü"ünü 
zedeleyecek söylemlerden kaçınmalıdır.

D!n! yayma hakkının sadece ço"unluk d!nler!ne mensup b!reyler!n de"!l, azınlık 
!nançlarına mensup b!reyler!n de hakkı oldu"u konusunda farkındalık yaratılmalıdır. 

Milli E!itim Bakanlı!ı’na Yönelik Tavsiyeler

D!n kültürü ve ahlâk b!lg!s! dersler!nden muaf!yet !ç!n b!reyler!n !nançlarını açıklamak 
zorunda bırakılmama hakkını zedelemeyecek b!r formül gel!#t!r!lmel!d!r. 

B!reyler!n kend! !nançlarına a!t özel günlerde !badetler!n! yer!ne get!reb!lmeler! !ç!n 
okullarda, !# yerler!nde ve cezaevler!nde gerekl! düzenlemeler!n yapılması ve tedb!rler!n 
alınması bu hakkın etk!n b!r #ek!lde korunmasını sa"lamaya yönel!k öneml! b!r adım 
olacaktır. 

Seçmel! d!n dersler!n!n gerçekten seçmel! olması !ç!n gerekl! önlemler alınmalıdır. 

Okulların h!çb!r zaman ö"renc! ve vel!ler yer!ne seçmel! ders seç!m! yapmadıklarından 
em!n olunması !ç!n gerekl! önlemler alınmalıdır. 
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Zorlamalar kar#ısında vel!ler!n ba#vurab!lecekler! ba"ımsız ve g!zl!l!"!n mümkün 
olaca"ı etk!l! b!r ara#tırma mekan!zması kurulmalıdır. 

L!se ö"renc!ler!n!n gel!#en kapas!teler!yle ba"da#ır b!r #ek!lde seçmel! d!n ders! seç!m!n! 
vel!lerden ayrı olarak ba"ımsız kararları sonucu yapması çocu"un dü#ünce, d!n veya 
!nanç özgürlü"üne saygı !ç!n öneml! b!r adım olacaktır. 

Ö"renc!ler!n büyük b!r kısmının seçmel! d!n dersler!n! seçmeler! ve bu nedenle ba#ka 
seçmel! ders açılmaması neden!yle h!çb!r ö"renc!n!n d!n dersler!n! seçmek zorunda 
kalmaması !ç!n, seçmel! ders açılması !ç!n en az 10 ö"renc!n!n seçme zorunlulu"u kuralı 
yen!den gözden geç!r!lmel!d!r. 

Sınıf ortamında, çocu"un d!n veya !nancını uygulama yoluyla açıklama özgürlü"ü, 
!nancını açıklamama özgürlü"ü ve herhang! b!r d!nsel uygulamaya zorlanmama 
özgürlü"üyle ebevey!nler!n çocuklarını kend! !nançları do"rultusunda yet!#t!rme 
haklarına saygı duyulması !ç!n sınıfta d!kkat ed!lmes! gereken konularla !lg!l! olarak 
M!ll! E"!t!m Bakanlı"ı tarafından okul yönet!mler! ve ö"retmenler !ç!n yol göster!c! !lkeler 
kılavuzu hazırlanmalıdır. 

D!n kültürü ve ahlâk b!lg!s! ders! mevcut !çer!"!yle d!n e"!t!m! olma özell!"!ne sah!p 
oldu"u !ç!n zorunlu b!r ders olmaktan çıkarılmalıdır. 

D!n kültürü ve ahlâk b!lg!s! zorunlu b!r ders olmaya devam edecek !se, tüm !nanç 
ve dünya görü#ler!n! objekt!f ve ço"ulculuk esasında ele alan TOLEDO yol göster!c! 
!lkeler!yle uyumlu b!r ders olma n!tel!"!ne kavu#turulmalıdır. 

Muaf!yet hakkının, !ste"e ba"lı olarak, !nancını açıklamak zorunda bırakılmadan, 
okulda uygun b!r yerde kullanılması !ç!n gerekl! #artlar sa"lanmalıdır. Okullarda 
bulunan kütüphane bunun !ç!n uygun b!r yer olab!l!r. 

Okul programlarına, ö"renc!ler!n d!n kültürü ve ahlâk b!lg!s! ders! yer!ne alab!lecekler!, 
!nanç özgürlü"ünü !hlal etmeyecek alternat!f dersler eklenmel!d!r. 

Beled"yelere Yönel"k Tavs"yeler
Beled!yeler #eh!r !mar planlarını hazırlarken, cam! ve mesc!d dı#ında, d!"er !nanç 
gruplarının talepler!n! de temel almalı ve !badet alanlarına yer tahs!s! görev!n! yer!ne 
get!r!rken toplumdak! !nanç çe#!tl!l!"!n! yansıtacak #ek!lde hareket etmel!d!r. 

Beled!ye yönetmel!kler!  !badet yerler!n!n kaplayaca"ı alan ve b!na ko#ulları 
konusunda !nanç gruplarının !ht!yaç, doktr!n, yapı ve terc!hler! do"rultusunda hareket 
edeb!lecekler! düzenlemelere yer vermel! ve bu yönetmel!kler !nanç çe#!tl!l!"!n! d!kkate 
alacak b!r esnekl!"e kavu#turulmalıdır. 
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Mezarlık tahs!s! !#!, d!n veya !nanç özgürlü"ü hakkı ve devlet!n tarafsızlık ve ço"ulculu"u 
gözetme yükümlülükler! asaslarına göre yapılmalıdır. 

B!reyler!n kend! !nançlarına a!t özel günlerde !badetler!n! yer!ne get!reb!lmeler! !ç!n 
okullarda, !# yerler!nde ve cezaevler!nde gerekl! düzenlemeler!n yapılması ve tedb!rler!n 
alınması bu hakkın etk!n b!r #ek!lde korunmasını sa"lamaya yönel!k öneml! b!r adım 
olacaktır. 

$ç!#ler! Bakanlı"ı’na Yönel!k Tavs!yeler

D!n hanes! k!ml!klerde kaldı"ı sürece, bu alana yazılab!lecek d!n veya !nancın !çer!"! 
konusunda kamu görevl!ler! tarafından olu#turulan ve sadece bazı d!nlere yer veren 
sınırlı l!ste de"!l, b!reyler!n beyanı esas alınmalıdır.

Tutuklu ve hükümlüler!n dü#ünce, d!n veya !nanç özgürülü"üne saygı çerçeves!nde, 
d!led!kler! d!n görevl!ler!yle görü#meler!ne, herhang! b!r ayrımcılık yapılmadan !z!n 
ver!lmel!d!r. 

B!reyler!n kend! !nançlarına a!t özel günlerde !badetler!n! yer!ne get!reb!lmeler! !ç!n 
okullarda, !# yerler!nde ve cezaevler!nde gerekl! düzenlemeler!n yapılması ve tedb!rler!n 
alınması bu hakkın etk!n b!r #ek!lde korunmasını sa"lamaya yönel!k öneml! b!r adım 
olacaktır. 

Cezaevler!nde !badet yer!ne !l!#k!n tes!s ve benzer! düzenlemeler sadece Sünn! 
Müslümanla’ın !ht!yaçları d!kkate alınarak de"!l, tüm !nanç grupları ve !nançsızlar 
d!kkate alınarak planlanmalıdır. 

Tutuklu ve mahpuslara d!n veya !nanç özgürlü"üne !l!#k!n hakları anlatılmalı ve etk!l! 
#!kayet mekan!zmaları olu#turulmalı, s!v!l toplumun müdah!l olması !ç!n gerekl! 
mekan!zmalar olu#turulmalıdır. 

H!çb!r tutuklu veya mahpusun kend!s!n! d!nî etk!nl!k veya derslere katılmaya zorlanmı# 
h!ssetmes!ne neden olacak b!r düzenleme yapılmamalıdır. Bu amaçla d!nî etk!nl!k veya 
d!n dersler!ne katılım ödüllend!rme programına dah!l olmamalı veya bu etk!nl!kler 
veya dersler yer!ne d!n veya !nanç özgürlü"üyle uyumlu alternat!f etk!nl!k veya dersler 
program kapsamına alınmalıdır. 

Mahpus ve tutukluların d!nî ve ahlâk! gel!#!mler!nde devlet!n üstlend!"! rol, dü#ünce, 
d!n veya !nanç özgürlü"ü hakkına !l!#k!n yükümlülükler! ve gözetmekle sorumlu oldu"u 
ço"ulculuk ve tarafsızlık !lkeler!yle uyumlu olacak #ek!lde yen!den gözden geç!r!l!p 
düzenlenmel!d!r. 



EK 1

Avrupa !nsan Hakları Mahkemesi
Ba$vuru A$amasındaki Davalar

Dava !sm( !lg(l( Madde ve Konu !lg(l( Madde ve Konu

Abdullah Yalçın 
Türk'ye

34417 / 19.06.2013 Madde 9 / 
Ba$vurucu, D'yarbakır Yüksek Güvenl'k Tutukev'’nde, 
d'n' "slam’ın gere#' olan cuma namazına katılması 'ç'n 
yetk'l'ler'n gerekl' ayarlamaları yapmayı reddetmeler' 
sonucunda A"HS Madde 9 kapsamı 'ç'nde yer alan d'n 
özgürlü#ü hakkının 'hlal ed'ld'#'n' 'ler' sürmekted'r.  

Do#an ve 
D'#erler' Türk'ye

62649/10 / 31.08.2010 Madde 9 (le b(rl(kte Madde 14 /
Alev' mezheb'ne ba#lı ba$vurucular, Devlet'n $'md'ye 
kadar ülke vatanda$ların ço#unlu#unu olu$turan 
Sünn' b'reylere ver'ld'#' g'b', kend' toplulu#unun 
üyeler'ne de d'nî kamu h'zmet' ver'lmes' talepler'n' 
reddetmekle A"HS'n'n 9. Maddes'’nde bulunan negat'f 
ve poz't'f yükümlülükler'n' yer'ne get'rmed'#'n' 'ler' 
sürmekted'rler. Bu ba#lamda Devlet, tarafsızlık ve d'nî 
'nançları 'le 'lg'l' yansızlık görev'n' yer'ne get'rmed'#'n' 
vurguluyorlar. 

Sofuo#lu ve 
D'#erler' Türk'ye

21163/11 / 02.02.2011 A"HS 1 Sayılı Protokol Madde 2 / Madde 9 ve Madde 14 
ve 1 Sayılı Protokol Madde 2 ve Madde 9 
Ba$vurucular, 'lkö#ret'm ve orta ö#ret'm okullarında 
ö#ret'len zorunlu D'n Kültürü ve Ahlak B'lg's' ders'n'n 
ö#ret'lme $ekl'n'n, 1 No'lu Protokol'ün 2. Maddes'’n'n 
'k'nc' cümles'nde güvence altına alınan haklarını 'hlal 
ett'#'n' 'ler' sürmekted'ler. 

MIHR Vakfı 
Türk'ye

10814/07 / 26.02.2007 Madde 6, Madde 9, Made 10, Madde 11 ve Madde 11 
(le b(rl(kte Madde 14 /
Ba$vurucunun $'kayet', Vakfın sona erd'r'lmes'ne 
'l'$k'n hukuk' sürec'n ad'l olmadı#ı gerekçes'ne 
dayanmaktadır. Ayrıca, yayın faal'yetler'n' 
sürdüremed'#' 'ç'n A"HS’n'n 9. ve 10. Maddes'ne 'l'$k'n 
olarak 'dd'alar öne sürmekted'r.
Ek olarak, ba$vurucu, Vakfın sona erd'r'lmes'ne 'l'$k'n 
olarak 11. Maddede korunan haklarının 'hlal ed'ld'#'n' 
'ler' sürmekted'r. 28 %ubat 1997 M'll' Güvenl'k Kurulu 
kararıyla ba$layan süreçte kend'ler'ne yönel'k davaların 
hukuk dı$ı baskının me$rula$tırılması oldu#unu  ve 
bu çerçevede 'k' gayr'menkulun Vakı(ar Genel 
Müdürlü#ü’ne ver'lmes'n'n temels'z oldu#unu 'ler' 
sürmekted'r. 
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A!HM’de Karar Alınmı$ ve Bir Daha Benzer !hlallerin Ya$anmaması Amacıyla Tedbir 
Alınması Gereken Kararlar

Dava !sm( Ba$vuru No ve Karar 
Tar(h(

B(reysel ve  Genel Önlemler(n Yer(ne Get(r(lmes(

Erçep Türk'ye 5260/07 / 22/02/2012 Ba$vurucu Mart 2011’de askerden kaçma 'le 'lg'l' 
suçlardan beraat etm'$t'r. Fakat ba$vurucunun halen, 
'dar' b'r para cezası ödemes' gerekmekted'r. Bunun 
neden' Mart 2011’de yapılan de#'$'kl'klerle askerden 
kaçmanın kabahat olarak de#erlend'r'lmes'd'r.  
Mevcut yasalara göre ba$vurucunun askerl'k yapma 
yükümlülü#ü vardır ancak kend's'ne yönel'k b'r 
tutuklama emr' veya devam eden b'r soru$turma 
bulunmamaktadır. Erçep davasında ba$vurucunun 
'dar' para cezasını ödeme yükümlülü#ünün olmaması 
'ç'n gerekl' önlemler alınmalıdır. 
Genel Önlemler 'le 'lg'l' olarak, v'cdan' retç'ler'n 
tekrar tekrar kovu$turma ve ceza alma süreçler'n'n 
engellenmes' 'ç'n gerekl' önlemler alınmalı ve 
v'cdan' retç'ler'n v'cdan' retç' statüsüne sah'p olup 
olmadıklarını bel'rlemek  'ç'n etk'l' ve er'$'leb'l'r 
mekan'zmalar olu$turulmalıdır. V'cdan' retç'ler'n 
asker' mahkemelerde yargılanmaması 'ç'n gerekl' 
önlemler alınmalıdır.

Fet' Dem'rta$ 
Türk'ye

42730/05 / 17/04/2012 Ba$vurucu, 2007 yılında ver'len b'r tıbb' rapora göre 
“ant'-sosyal” davranı$ları neden'yle artık askerl'k 
h'zmet'nden muaftır. Fakat ba$vurucu 16 Mayıs 
2012’de, 1 Aralık 2006’da ver'len b'r asker' emre 
uymaması gerekçes'yle hap's cezasına çarptırılmı$tır. 
Ba$vurucu bu hükme kar$ı çıkmı$tır ve temy'z sürec' 
devam etmekted'r. Ba$vurucu 'ç'n tutuklama emr' 
bulunmamaktadır.

Mehmet Tarhan 
Türk'ye

9078/06 / 12/07/2012 Ba$vurucuya yönel'k tutuklama kararı kaldırılmı$tır.

Hal'l Savda 
Türk'ye

42730/05 / 12/06/2012 Ba$vurucu, 2008 yılında ver'len b'r tıbb' rapora göre 
“ant'-sosyal” davranı$ları neden'yle artık askerl'k 
h'zmet'nden muaftır.

O.M. Ülke 
Türk'ye

43965/04 / 24/04/2006 Ba$vurucunun adı kolluk kuvvetler' tarafından 
aranan k'$'ler l'stes'nden s'l'nm'$, tutuklama emr' 
kaldırılmı$tır. Türk'ye yetk'l'ler' ba$vurucunun meden' 
haklarını kullanab'lece#'n', pasaport alıp yurtdı$ına 
çıkab'lece#'ne da'r güvence verm'$t'r. 

S'nan I$ık Türk'ye 21924/05 / 02/05/2010 A"HM, k'ml'klerdek' ‘d'n’ hanes'n'n kaldırılmasının 
benzer 'hlaller'n olu$masını önleyecek uygun b'r 
genel önlem oldu#una karar verm'$t'r.   29/06/2011’de 
yetk'l'ler tarafından sunulan eylem planına göre 
Nüfus "$ler' Müdürlü#ü mevcut k'ml'k kartlarının 
yer'n' alacak b'r vatanda$lık kartı hazırlı#ı 'ç'nded'r. Bu 
kartta d'n' a'd'yete yer ver'lmeyecekt'r.
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Dava !sm( Ba$vuru No ve Karar 
Tar(h(

B(reysel ve  Genel Önlemler(n Yer(ne Get(r(lmes(

Ahmet Arslan 
Türk'ye

41135/98 / 04/10/2010 Kararın uygulanması 'nceleme altındadır.

Hasan ve Eylem 
Zeng'n Türk'ye

1448/04 / 09/01/2008 A"HM, nesnell'k ve ço#ulculuk ko$ullarını 
kar$ılamadı#ı ve ebevey'nler'n 'nançlarına saygı 
'ç'n uygun b'r yöntem  gel'$t'rmed'#' 'ç'n Türk 
e#'t'm s'stem'n'n yeters'z oldu#una karar verm'$t'r. 
A"HM Türk e#'t'm s'stem'n' ve mevzuatını  1 
Sayılı Protokol’ün 2. Maddes' 'le uyumlu b'r hale 
get'r'lmes'n'n benzer 'hlaller'n ya$anmaması 'ç'n 
uygun b'r önlem olaca#ına karar verm'$t'r. Fakat 
henüz Türk'ye yetk'l'ler' b'r eylem planı veya eylem 
raporu sunmamı$lardır.

Birle$mi$ Milletler !nsan Hakları Komitesi Kararı  

Dava !sm( Ba$vuru No / Karar Tar(h( B(reysel ve Genel Önlemler

Atasoy 
ve Sarkut 
Türk'ye 

1853/2008 ve 1854/2008 / 
19/06/2012

"HK, Yehova’nın %ah'd' olan v'cdan' retç' 
ba$vurucuların, Meden' ve S'yasal Haklar 
Sözle$mes'’n'n 18. Maddes'n'n 1. Fıkrasında korunan 
d'n veya 'nanç özgürlükler'n'n 'hlal ed'ld'#'ne karar 
verm'$t'r. Kararın gerekçes' Türk'ye’de v'cdan' ret 
hakkıyla 'lg'l' b'r mekan'zma olmamasından dolayı 
ba$vurucuların defalarca kovu$turmaya u#ramaları 
ve hap's cezasına çarptırılmalarıdır. Ba$vuruculara 
yönel'k tutuklama kararı bulunmamaktadır. "HK 
benzer 'hlaller'n ya$anmaması 'ç'n Türk'ye’n'n 
v'cdan' ret hakkını etk'n b'r $ek'lde koruyan b'r 
mekan'zma olu$turmasını ve v'cdan' retç'lere yönel'k 
cezaların kaldırılmasını uygun b'rer önlem olarak 
görmü$tür. Ancak Türk'ye genel önlemlerle 'lg'l' b'r 
adım atmamı$tır.
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